
 
 
 

 סדנת סריגהסילבוס 
 מורן גורנגוטה: ורמ

 :אודות הקורס
 .טריקו וחוטי אחת מסרגה עם ושטיח סלסלות לסרוג נלמד בה מפגשים שלושה של סדנה

 
 :מטרות הקורס

גם  ללוות את המשתתפים שימשיך תחביב ורכישת מוצרים סריגת, תרגול, אחת במסרגה בסריגה יסוד מושגי הקניית
 .לאחר הקורס

 
 :קהל יעד

 .מעוצבים פרטים להכין ללמודו תחביב לרכוש כל מי שמעוניין  •
 כל מי שחלם אי פעם לסרוג והחליט שעכשיו זה הזמן.  •
 

 מורן גורנגוט – ורההמאודות 
 יותר אבל לסרוג נהנית, הסריגה עולם את ונושמת חיה. "סרוגות מתנות – מורן" המותג בעלת, 12 מגיל סורגת •

 .לסרוג ללמד מכל
 .א"ת' מאונ ישראל עם של בהיסטוריה שני תואר בעלת •
 

 אין צורך בידע מקדים :דרישות הקורס
 

 :ציוד נדרש
 (.פרוס טריקו חוט פרוסות 7) טריקו ג"ק 3.5 -כ, מ"מ 12 מסרגה, מ"מ 10 מסרגה •

 בשיעור הראשון. מול המורהבאופן עצמאי או , ניתן לרכוש ₪ 120 -כ עלות החומרים
 להצטייד במספריים. מומלץ

 
 :תכנית הקורס

 תוכן ציוד נדרש נושא המפגש שיעור
 שטיח סריגת 1

 בקוטר עגול
 70-80 של

 מ"ס

 טריקו ג"ק 2 - ו מ"מ 12 מסרגה
 (פרוסות 4)

, עמוד, מקוצר עמוד, עמוד חצי: בסיסיים תכים  •
 שטוחה עין, שרשרת עין

 קסם מעגל  •
 מדומה בעין שורה סגירת  •
 ההרחבות שיטת  •
 מדומה עמוד  •
 מניפות •

 
 סלסלה סריגת 2

 עם מרובעת
 ידיות

  טריקו ג"ק 0.5 -ו מ"מ 10 מסרגה
 (פרוסות 1)

 הקודם בשיעור שנלמדו מושגים על חזרה  •
 תרשימים קריאת •

סלסלה  סריגת 3
עגולה עם 

  דוגמה

    טריקו ג"ק 1 -ו מ"מ 10 מסרגה
 (פרוסות 2 )

 הטפסרי שיטת  •
 שורה ואמצע בתחילת צבעים החלפת  •
 מידות התאמת •



 
 
 

 :לו"ז הקורס
 הערות שעות יום תאריך פגישות

   21:00 - 18:00 ב 06/08/2018 1
   20:30 - 18:00 ב 13/08/2018 2

 20:30 - 18:00 ב 20/08/2018 3
ביטול מטעם אקסטרא יתקיים של שינוי או  במקרה 

 3.9-שיעור השלמה ב
 שעתיים וחצי. 2-3שעות, אורך מפגשים  3* שימו לב: אורך מפגש ראשון 

 
 :לפרטים נוספים והרשמה

 xtra2@student.co.ilמייל: 
 03-6225333טלפון: 

 אתר אקסטרא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * חברת אקסטרא סטודנט שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכני הקורס ובזמני הקורס בכל שלב.

http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%94/
http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%94/

