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נגרו מואנה
Ngaru Moana
)יש לבטא "נגרו" כמו ב "קנ-גרו"  .פירוש השם הוא גלי האוקינוס במאאורית .מוקדש לסבתי היפה שעודדה אותי
להרים מסרגה ולנסות ( <3

הים היפיפה המקיף את שני האיים שלנו כאן בניו זילנד ,היווה עבורי השראה .הרבוע במרכז מייצג את הים
הרגוע ,כשהתכים החובקים קדמיים ,מייצגים את הצפון ,דרום ,מזרח ומערב .ככל שהדוגמה מתקדמת החוצה,
הגוונים המשתנים ותכי הפופקורן מייצגים ,עד כמה הים שלנו יכול להפוך סוער ואת הרוחות העזות שחותכות
אותו ויוצרות גלים ושיטפונות .באופן מוזר ,תוך כדי שאני מקלידה זאת ,אנחנו במרכזה של סופת ציקלון ,המכה
בנו לכל אורך המדינה ומצב חירום מוכרז ברחבי צפון ודרום האי  -קצת אירוני לדעתי (:
זוהי הדוגמה הראשונה שלי שמתפרסמת ואני אסירת תודה ללוריין ) (Laureneמקבוצת " "CAL - Crochet Along
על ההזדמנות שניתנה לי ועל התמיכה והעידוד המרגשים שקבלתי מהמעצבות המנוסות יותר .לא אנהג כשורה
אם לא אשלח תודה ענקית על הסבלנות והעידוד של הבוחנות הנהדרות; קלייר את מלאך!! (:
אני מקווה שתיהנו מיצירת רבוע זה כמו שאני נהניתי מיצירתו עבורכם ותקוותי שתפקחו עיניים ליצירות נוספות
שאשחרר בעתיד.
בעבר תמיד דחיתי כתיבת דוגמאות בגלל ש ,ובכן ,לא הייתי טובה בזה .חברה ניוזילנדית כמוני )"קיווי" כמוני(,
לימדה אותי שיטה נהדרת שנראתה לי הגיונית ב  .100%יכול להיות שזו לא הדרך הרגילה בה אתן רגילות
לקרוא דוגמאות ,אבל אני מקווה מאד שהיא תהיה לכם הגיונית כמו שזה היה עבורי .תודה פטרינה )- (Patrina
שינית את עולם הקרושה שלי לנצח ;( <3
"קיה אורה !!"
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הנה כמה הערות לעזור לכם להתחיל
התחילו את הסיבובים לפי העדפותיכם האישיות:
ניתן להתחיל עם תך עומד או עם עיני שרשרת ,מספר עיני השרשרת תלוי בתך 1 .ע"ש עבור ח"ע 2 ,ע"ש עבור
עמ"ק 3 ,ע"ש עבור עמ' 4 ,ע"ש עבור עמכ"פ .אם תשתמשו בע"ש אלו ,הן יספרו כתך הראשון ,למעט  1ע"ש .התך
הראשון של הסיבוב יסרג לתוך אותו התך שבו נסרגה  1ע"ש.
גם אופן סיום הסיבוב נתון לבחירתכם ,השתמשו עם עש"ט או עם חיבור מדומה.
כל הסיבובים מתחילים בפינה אלא אם צוין אחרת.
ע"ש פינתיות לא נכללות בספירת התכים .ספירת התכים היא עבור כל צד.
אני מוסיפה "טיפים" במקומות שאני חושבת שתצטרכו/תעריכו הכוונה נוספת ,הערות אלו יופיעו בכחול.
קבוצות תכים מצוינות ב ) ( ,מידע נוסף יופיע ב ] [.
חוט = במשקל  .Aranאני השתמשתי ב Stylecraft Special
מסרגת קרושה =  5מ"מ
מדריך תכים
ע"ש – עין שרשרת
ח"ע – חצי עמוד
עמ' – עמוד
עמ"ק – עמוד מקוצר
פופקורן –  5עמ'
פופקורן –  5עמ"ק
עמכ"פ – עמוד כפול )ללפף חוט (2X
עמ' מוצלב  2 - 2עמודים מוצלבים  –-לדלג על התך הבא ,עמ' בתך הבא ,עמ' בתך עליו דילגנו
עמ' מוצלב  3 - 3עמודים מוצלבים על פני  3התכים הבאים – לדלג על  2התכים הבאים ,עמ' בתך הבא ,לסרוג
מקדימה ,עמ' בתך הראשון עליו דילגנו ,לא לסרוג את התך השני עליו דילגנו
עמ' ח"ק – עמוד חובק קדמי
ח"ע ח"ק – חצי עמוד חובק קדמי
עמ"ק ח"ק – עמוד מקוצר חובק קדמי
עמ' ח"א – עמוד חובק אחורי
ח"ע ח"א – חצי עמוד חובק אחורי
עמ"ק ח"א – עמוד מקוצר חובק אחורי
עמ' ל"א – עמוד ללולאה אחורית
 2עמ' ח"ק יחד –  2עמודים חובקים קדמיים יחד

קישורים מועילים לחלק מהתכים מאת היוטיוברית המועדפת עלי:
תך פופקורן
https://www.youtube.com/watch?v=NioTtlFvOUg&t=190s
חובק קדמי
https://www.youtube.com/watch?v=XPdr9H_DVpw
 2תכים יחד
https://www.youtube.com/watch?v=8wz8qiVDZ8s
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מוכנים? בואו נתחיל!
סיבוב  – 1לבן
להכין טבעת קסם 3 ,ע"ש 7 ,עמ' בתוך הטבעת ,לסגור עם עש"ט לראש ה  3ע"ש.
ספירת תכים 8) :עמ'(
סיבוב  – 2לבן
עש"ט ברווח בין ה  3ע"ש ההתחלתיות והעמ' הראשון 3 ,ע"ש ,עמ' באותו הרווח ,עמ' ח"ק סביב העמ' הבא 2* ,עמ'
ברווח הבא ,עמ' ח"ק סביב התך הבא 7 *,פעמים ,לסגור עם עש"ט לראש  3הע"ש ,לנתק חוט.
ספירת תכים 8) :עמ' ח"ק 16 ,עמ'(
סיבוב  – 3כחול ענן
להתחבר בעמ' ח"ק כלשהו 1 ,ע"ש* ,ח"ע ,לדלג על  2תכים 4) ,עמ' 2 ,ע"ש 4 ,עמ'( בתך הבא ,לדלג על  2תכים* 4
פעמים ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 8) :עמ' ,ח"ע ,רווח  2ע"ש(

סיבוב  – 4ג'ינס
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 1 ,ע"ש 2)* ,ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע( ברווח ע"ש הפינתי 2 ,ח"ע ,עמ"ק ,עמ' ,עמכ"פ
ח"ק סביב העמ' ח"ק מסיבוב  ,2לדלג על התך הבא ,עמ' ,עמ"ק 2 ,ח"ע*  4פעמים ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון,
לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד) :עמכ"פ ח"ק 2 ,עמ' 2 ,עמ"ק 8 ,ח"ע ,רווח  2ע"ש(

סיבוב  – 5כחול רויאל
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 1 ,ע"ש 2) ,ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע( באותו רווח ע"ש פינתי 6 ,ח"ע ,עמ"ק ח"ק סביב
העמכ"פ ח"ק מסיבוב  6 ,4ח"ע 2)* ,ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע( ברווח ע"ש הפינתי 6 ,ח"ע ,עמ"ק ח"ק סביב העמכ"פ ח"ק
מסיבוב  6 ,4ח"ע*  3פעמים ,לסגור עם עש"ט לראש הח"ע הראשון ,לנתק חוט
ספירת תכים בכל צד) :עמ"ק ח"ק 16 ,ח"ע ,רווח  2ע"ש(
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סיבוב  – 6חצות
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 1 ,ע"ש 2) ,ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע( באותו רווח ע"ש הפינתי 8 ,ח"ע ,עמ"ק ח"ק סביב
העמ"ק ח"ק מסיבוב  8 ,5ח"ע 2)* ,ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע( ברווח ע"ש פינתי 8 ,ח"ע ,עמ"ק ח"ק סביב העמ"ק ח"ק
מסיבוב  8 ,5ח"ע*  3פעמים ,לסגור עם עש"ט לראש הח"ע הראשון ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד) :עמ"ק ח"ק 20 ,ח"ע ,רווח  2ע"ש(

סיבוב  – 7כחול ענן
הפינות בסיבוב זה מצוינות ע"י עמ' בודד ברווח ע"ש מסיבוב  6כתך הפינתי.
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 5 ,ע"ש )נספר כעמ' ו  2ע"ש( ,לדלג על תך ,עמ' 8 ,עמ"ק ח"א ,עמ' ח"ק סביב
העמ"ק ח"ק מסיבוב  8 ,6עמ' ח"א ,עמ' 2 ,ע"ש ,לדלג על תך* ,עמ' ברווח ע"ש הפינתי 2 ,ע"ש ,לדלג על תך ,עמ'8 ,
עמ' ח"א ,עמ' ח"ק סביב העמ"ק הח"ק מסיבוב  8 ,6עמ' ח"א ,עמ' 2 ,ע"ש ,לדלג על תך*  3פעמים ,לסגור עם עש"ט
לראש ה  3ע"ש ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד) :עמ' ח"ק 16 ,עמ' ח"א 2 ,עמ' 2 ,רווחים של  2ע"ש(
סיבוב  - 8לבן
התך הפינתי בסיבוב זה הוא עמ"ק ח"ק שנסרג סביב העמ' הפינתי מסיבוב .7
להתחבר ברווח  2ע"ש כלשהו לפני עמ' פינתי כלשהו מסיבוב  1 ,7ע"ש* ,ח"ע ברווח  2ע"ש ,עמ"ק ח"ק סביב העמ'
הפינתי מסיבוב  ,7ח"ע ברווח  2ע"ש ,פופקורן עמכ"פ בתך מסיבוב  6עליו דילגנו )לסרוג מקדימה ל  2ע"ש() ,עמ"ק
ח"ק 8 ,ח"ע( פעמיים ,עמ"ק ח"ק ,פופקורן עמכ"פ בתך מסיבוב  6עליו דילגנו*  4פעמים ,לסגור עם עש"ט לח"ע
הראשון ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 2) :תכי פופקורן עמכ"פ 4 ,עמ"ק ח"ק18 ,ח"ע(

סיבוב  :9ג'ינס
להתחבר בעמ"ק ח"ק פינתי כלשהו 3 ,ע"ש 2) ,עמ' 2 ,ע"ש 3 ,עמ'( באותו תך ,לדלג על  2תכים) ,ח"ע ,לדלג על 2
תכים 3) ,עמ' 1 ,ע"ש 3 ,עמ'( בתך הבא ,לדלג על  2תכים(  3פעמים ,ח"ע 3)* ,עמ' 2 ,ע"ש 3 ,עמ'( באותו התך,
לדלג על  2תכים) ,ח"ע ,לדלג על  2תכים 3) ,עמ' 1 ,ע"ש 3 ,עמ'( בתך הבא ,לדלג על  2תכים(  3פעמים ,ח"ע ,לדלג
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על  2תכים*  3פעמים ,לסגור עם עש"ט לראש ה  3ע"ש ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 24) :עמ' 4 ,ח"ע 3 ,רווחים של  1ע"ש ,רווח  2ע"ש(
סיבוב  :10חצות
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 1 ,ע"ש)* ,ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע( ברווח ע"ש הפינתי) ,ח"ע ח"א ,עמ"ק ח"א 3 ,עמ'
ח"א ,עמ"ק ח"א ,ח"ע ח"א ,ח"ע ברווח ע"ש(  3פעמים ,ח"ע ח"א ,עמ"ק ח"א 3 ,עמ' ח"א ,עמ"ק ח"א ,ח"ע ח"א* 4
פעמים ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 12) :עמ' ח"א 8 ,עמ"ק ח"א 8 ,ח"ע ח"א 5 ,ח"ע ,רווח  2ע"ש(

סיבוב  :11רויאל
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 3 ,ע"ש) ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי ,לדלג על תך ,עמ' ,עמ'
מוצלב  3 ,2עמ') ,עמ' מוצלב  5 , 3עמ'( פעמיים ,עמ' מוצלב  3 ,3עמ' ,עמ' מוצלב  ,2עמ' ,לדלג על תך 2)* ,עמ' 2
ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי ,לדלג על תך ,עמ' ,עמ' מוצלב  3 ,2עמ') ,עמ' מוצלב  5 ,3עמ'( פעמיים ,עמ'
מוצלב  3 ,3עמ' ,עמ' מוצלב  ,2עמ' ,לדלג על תך*  3פעמים ,לסגור עם עש"ט לראש  3ע"ש ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 22) :עמ' 2 ,עמ' מוצלב  3 ,2עמ' מוצלב  ,3רווח  2ע"ש(
סיבוב  :12כחול ענן
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 3 ,ע"ש) ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי* ,לדלג על  2תכים ,עמ'2 ,
עמ' ח"ק 3 ,עמ' 2) ,עמ' ח"ק 5 ,עמ'( פעמיים 2 ,עמ' ח"ק 3 ,עמ' 2 ,עמ' ח"ק ,עמ' ,לדלג על  2תכים 2) ,עמ' 2 ,ע"ש,
 2עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי 4 *,פעמים בלי לסרוג את ) 2עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( מהחזרה האחרונה ,לסגור עם עש"ט
לראש ה  3ע"ש ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 10) :עמ' ח"ק 22 ,עמ' ,רווח  2ע"ש(
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סיבוב  :13לבן
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 3 ,ע"ש) ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי 2* ,עמ' ,עמכ"פ בתך השני
מסיבוב  11עליו דילגנו 1 ,ע"ש ,עמכ"פ באותו תך ,לדלג על תך אחד 2 ,עמ' ח"ק יחד דרך  2העמ' ח"ק הבאים3 ,
עמ' 2) ,עמ' ח"ק יחד דרך  2העמ' ח"ק הבאים 5 ,עמ'( פעמיים 2 ,עמ' ח"ק יחד דרך  2העמ' ח"ק הבאים 3 ,עמ'2 ,
עמ' ח"ק יחד דרך  2העמ' ח"ק הבאים ,לדלג על תך אחד ,עמכ"פ בתך הראשון מסיבוב  11עליו דילגנו 1 ,ע"ש,
עמכ"פ באותו התך 2 ,עמ' 2) ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי*  4פעמים בלי לסרוג את ) 2עמ' 2 ,ע"ש,
 2עמ'( מהחזרה האחרונה ,לסגור עם עש"ט לראש  3ע"ש ,לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 2 5) :עמ' ח"ק יחד 4 ,עמכ"פ 24 ,עמ' 2 ,רווחים של  1ע"ש ,רווח  2ע"ש(

סיבוב  :14ג'ינס
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 3 ,ע"ש) ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח ע"ש פינתי* ,לדג על תך אחד 3 ,עמ',
לדלג על תך אחד ,פופקורן עמכ"פ בתך מסיבוב  12עליו דילגנו בין העמכ"פ מסיבוב  ,13לדלג על תך ,ח"ע ח"ק סביב
ה  2עמ' ח"ק יחד ,לדלג על תך אחד 6 ,עמ' בתך הבא ,לדלג על תך אחד ,ח"ע ח"ק סביב ה  2עמ' ח"ק יחד) ,לדלג
על  2תכים 6 ,עמ' בתך הבא ,לדלג על  2תכים ,ח"ע ח"ק סביב ה  2עמ' ח"ק יחד( פעמיים ,לדלג על תך אחד 6 ,עמ'
בתך הבא ,לדלג על תך אחד ,ח"ע ח"ק סביב ה  2עמ' ח"ק יחד ,לדלג על תך  ,1פופקורן עמכ"פ בתך מסיבוב  12עליו
דילגנו בין העמכ"פ מסיבוב  ,13לדלג על תך אחד 3 ,עמ' ,לדלג על תך אחד 2) * ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו רווח
ע"ש פינתי* 4 ,פעמים בלי לסרוג את ) 2עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( מהחזרה האחרונה ,לסגור עם עש"ט לראש  3ע"ש,
לנתק חוט.
ספירת תכים בכל צד 2) :תכי פופקורן עמכ"פ 5 ,ח"ע ח"ק 34 ,עמ' ,רווח  2ע"ש(

סיבוב  :15חצות
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 1 ,ע"ש 2)* ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק( ברווח ע"ש פינתי ,לדלג על תך אחד3 ,
עמ"ק ,פופקורן עמ"ק ,עמ"ק ח"ק סביב לפופקורן) ,פופקורן עמ"ק ,לדלג על תך אחד 4 ,ח"ע ,לדלג על תך אחד( 4
פעמים ,פופקורן עמ"ק ,עמ"ק ח"ק סביב לפופקורן ,פופקורן עמ"ק 3 ,עמ"ק ,לדלג על תך אחד*  4פעמים ,לסגור עם
עש"ט לעמ"ק הראשון  ,לנתק חוט .שימו לב  -למעט הפופקורן הראשון והאחרון כל תכי הפופקורן נסרגים בח"ע ח"ק
ספירת תכים בכל צד 2) :עמ"ק ח"ק 7 ,תכי פופקורן עמ"ק 10 ,עמ"ק 16 ,ח"ע ,רווח  2ע"ש(

**-»¦«-·´¯`*♥*´¯`·-»¦«-

**-»¦«-·´¯`*♥*´¯`·-»¦«-

סיבוב  :16לבן
להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו 1 ,ע"ש 2)* ,ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע( ברווח ע"ש פינתי 35 ,ח"ע*  4פעמים ,לסגור עם
עש"ט לח"ע הראשון ,לנתק חוט ולהכניס את הקצוות.
ספירת תכים בכל צד 39) :ח"ע ,רווח  2ע"ש(

בשעה טובה ,סיימתם את נגרו מואנה .אם תבחרו לחלוק את העבודות המדהימות שלכם
בבקשה השתמשו ב  #ngarumoanaאשמח להשתתף בהנאה שלכם!

**-»¦«-·´¯`*♥*´¯`·-»¦«-

