
French Knitting Fox Doll- – אביזרים לבנות – ערכת הכנת בובת שועל בסריגה צרפתית4682

לילדיכם. הנחיות מתן ההוראות לפני כל את לקרוא להורים: יש

שווה במידה המינים לשני מכוון אך זכר בלשון התרגום הקריאה נוחיות למען :הערה

A.תכולה
 שיניים, מסרגה, חוט, מלית,  24ערכה של צורות לבד גזורות, סליל סריגה צרפתית משונן בן 

 מחטים מפלסטיק והוראות מפורטות.       2סרט, דבק, חרוט מפלסטיק, 

B.יצירת גוף השועל
בובת השועל מורכבת מחוט סרוג בצורת צינור, הממולאת במלית ועליה מורכבים קישוטים. 

ליצירת הצעיף נשתמש בטכניקה הקרויה סריגה צרפתית בסיסית. ניתן להשתמש שוב 
באותם הכלים ובאותה הטכניקה כדי ליצור יצירות משלך כגון צעיפים, בובות, קישוטים ועוד. 

סריגת הבסיס
 התחל:1איור 

שתי השורות הראשונות של החוט יוצרות את הבסיס ליצירת הסריגה ודורשות טכניקה .1
והתחל מהשן שלצידה מסומן עיגול. העבר את החוט  החוט החום מיוחדת. קח את

, כל שן שניה, כפי שמודגם באיור. השאר קצה "סביב גלגל הסריגה בדפוס "שן לסירוגין
 ס"מ והעבר אותו לאמצע גלגל הסריגה. 10חוט משוחרר ולא קשור של כ-

לפף את החוט סביב גלגל הסריגה בסיבוב שני, אך הפעם השלם עיגול. תוכל לראות .2
שנוצרו שתי שורות חופפות של חוט שזור בגלגל בדפוס שזירה "לסרוגין", כמודגם 

באיור. 
השתמש במסרגת הקרושה המסופקת בערכה. מצא את השן בה שתי שורות של .3

חוטים נפגשות וחופפות והרם בעזרת המסרגה את הלולאה של החוט התחתון מעל 
החוט העליון. 

העבר את החוט שהרמת מעבר לשן כך שהוא יתפס בה כמו וו. .4
לסירוגין, עד שמעל כל השיניים יהיו חוטים  חזור על אותו תהליך עם כל שן שניה.5

חופפים. 
. 6כעת סיימת את הכנת הבסיס והוא אמור להיראות כפי שמודגם באיור .6
.קח את קצה החוט המשוחרר ולפף אותו סביב הגלגל ליצירת מעגל מלא.7
. 3הרם את הלולאה התחתונה מעל העליונה ותפוס אותה, בדיוק כפי שעשית בשלב .8

חזור על כך עם כל יתר השיניים. 
כעת עבור לחוט .  שורות9 עד שתסיים לסרוג המשך ללפף ולסרוג עם החוט החום.9

 שורות של חוט לבן, 8 שורות של חוט כתום. החלף לחוט לבן וסרוג 9הכתום, וסרוג 
 שורות בחוט כתום. קשור קשר כדי לחבר בין החוטים הצבעוניים 8ולבסוף סרוג 

מכיל חלקים קטנים.. אזהרה: סכנת חנק
. 3אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 



השונים. מומלץ להתייחס לשן המסומנת בעיגול כנקודת הייחוס בה מסתיימת כל 
שים לב: אל תמתח את החוט יותר מדי כי  שורה, זה יקל על מלאכת ספירת השורות.

זה יפגע במלאכת הסריגה. הקפד למשוך בעדינות את החוטים הסרוגים כלפי מטה כדי 
לדאוג לתוצאה בצורה אחידה. 

 שורות, גזור את החוט, והשאר 34הוצאת היצירה הסרוגה: לאחר שהשלמת לסרוג .10
השתמש במחט תפירה והשחל חוט דרכה. העבר את   ס"מ.60קצה חוט באורך של כ-

המחט והחוט דרך הלולאה בכל שן כמודגם. 
שחרר את היצירה שלך מהגלגל באמצעות המסרגה..11
קשור קצה אחד של החוט כדי לסגור קצה של היצירה הסרוגה. .12
שחרר מעט את המילוי. השאר כרבע מהמילוי בצד לטובת זנב השועל כמוסבר בשלב .13

לתוך הכיס שנוצר. קח את מיני החרוט מפלסטיק והחדר  . דחוף את יתר המילוי14
אותו לאמצע האזור של החוט הלבן ביצירה הסרוגה כדי לגרום לאף של השועל לבלוט 

החוצה. קשור את החוט כדי לסגור את קצהו השני של השועל. 
 שורות 10 כדי לסרוג 1-13זנב השועל: השתמש באותה הטכניקה המוסברת בשלבים .14

 שורות של חוט לבן שירכיבו יחד את זנב השועל. דחוף 10נוספות של חוט כתום ו-
פנימה את המילוי שנותר. קשור והדק את החוט בשני קצוות הזנב כדי לסגור את 

היצירה הסרוגה.  

:14איור 
 שורות10
 שורות10

 ס"מ20: 3איור 

Cהוספת קישוטים .
קשור את החוט בערך באמצע של גוף השועל (היכן שהחוט הכתום נפגש עם החוט .1

הלבן), כמודגם באיור. כוון את הסרט כך שהקשר יראה מצידו הנכון של הגוף. 
מקם את אחת מאוזני הלבד הגזורות על ראשו של השועל..2
 ס"מ במחט מפלסטיק. קשור קשר בקצהו הארוך של 20השחל פיסת חוט חום באורך .3

החוט. לפף את החוט פעם אחת סביב חוט המצוי מתחת לאוזן מלבד. לולאה זו 
תשמש אותך אחר כך לקשירת וקיבוע היצירה הסרוגה. השחל את החוט דרך ראש 
השועל והחורים הגזורים מראש של אוזני הלבד, אחד לאחר השני. קשור קשר כדי 

לקבע את הלבד למקומו וגזור שאריות של חוט. 
חזור על השלב הזה על מנת לחבר את האוזן מלבד השניה. .4
מקם את אחת מזרועות הלבד מתחת לצוואר השועל. השחל פיסת חוט כתום באורך .5

 ס"מ במחט מפלסטיק. קשור קשר בקצהו הארוך של החוט. לפף את החוט 20של 
פעם אחת סביב חוט המצוי מתחת לזרוע מלבד. עקוב אחר מסלול המחט המודגם 

באיור, השחל את המחט דרך זרוע הלבד וגוף השועל. קשור קשר כדי לקבע את 
הזרוע מלבד למקומה וגזור את שאריות החוט. חזור על שלב זה כדי לחבר את הזרוע 

השניה. 
 ס"מ20: 5איור 



חזור על אותם שלבים כדי לחבר את שתי הרגלים לתחתית הגוף. .6
 ס"מ במחט מפלסטיק. קשור קשר בקצהו הארוך של 20השחל פיסת חוט חום באורך .7

החוט. על פני השועל, בדיוק מתחת לבליטת האף, תפור בעזרת החוט קו ישר באורך 
 ס"מ. חזור על כך פעם נוספת כדי להכפיל את החוט. קשור קשר וגזור את 1של 

שאריות החוט. כדי ליצור את עיני השועל, חזור על שלב זה, אבל בכיוון אלכסוני 
כמודגם. 

 ס"מ1: 7איור 
קח את זנב השועל שיצרת בחלק הקודם. השחל במחט מפלסטיק את שארית החוט .8

האחורי התחתון של  הכתום מהזנב. לאחר מכן, השחל את החוט מבעד לזנב וחלקו
השועל מספר פעמים. קשור קשר כדי לקבע את החיבור וגזור את שאריות החוט. 

הדבק את יתר חלקי הלבד לבובת השועל כמודגם באיור. שים לב: לתוצאות מיטביות .9
השתמש בכמות מספקת של דבק עבור כל פיסת לבד. לאחר שימוש בדבק, השאר 
את הבובה להתייבש במשך חצי שעה לפחות. בובת השועל בסריגה צרפתית שלך 

מוכנה!
 דבק: 9איור 

וטענות שאלות
 או אם , אם יש לך טענות או שאלות.אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו

. קשר  אנא אל תהסס ליצור איתנו,מצאת חלק מערכה זו חסר או פגום
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