
 
 
 

 סדנת סריגהסילבוס 
 מורן גורנגוטה: ורמ

 :אודות
בקורס תילמד מיומנות הסריגה במסרגה אחת, קריאת תרשימים והוראות כתובות, שימוש בסוגי תכים שונים. כל 

-1מפגשים  לא נדרש ידע מוקדם בסריגה, נדרשת עבודה בבית משיעור לשיעור.מוצרים שסרג.  5משתתף יצא עם 

 : סריגה בטריקו3

 : סריגה בחוטי כותנה / אקרילן4-6מפגשים 

 
 :מטרות
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
 , משחיל גומי.פרוסות טריקו פרוס( 8ק"ג טריקו ) 4-מ"מ, כ 12מ"מ, מסרגה  10: מסרגה טריקו ציוד נדרש

גר'  100גר' אקרילן למילוי, מחט צמר, סמן, עיניים בטיחותיות,  150מ"מ,  5מ"מ, מסרגה  3ציוד נדרש כותנה: מסרגה 
 גר' חוט אקרילן/כותנה 100חוט אקרילן, 

 הנחה( 10%) לקורס במרוכז במחיר מוזלניתן לרכוש את כל הציוד 
  ₪ 160 :1-3שיעורים ציוד ל

  ₪ 60: 4-6ציוד לשיעורים 
  ₪ 220ציוד לכל הקורס ביחד: 

 
 *המחירים הם לכל רשימת הציוד, לא ניתן לפרק חבילה. 

 ** ניתן להוסיף ציוד במחיר מיוחד לתלמידות מעבר לציוד המופיע בחבילה.
 ימי עסקים לפני   השיעור הראשון. 3לבחור צבעים מתוך מלאי קיים. את הבקשה לצבעים יש להגיש עד  ***ניתן

 
 
 
 :כנית הקורסת



 
 
 

 תוכן מספר מפגש
 חצי עמוד, עמוד מקוצר, עמוד, עין שרשרת, עין שטוחהתכים בסיסיים:  1

 מעגל קסם

 סגירת שורה בעין מדומה

 שיטת ההרחבות

 מניפות

 ס"מ(70-80סריגת שטיח עגול )בקוטר של 

 (פרוסות באותו צבע 2, לפחות פרוסות 4ק"ג טריקו ) 2 -מ"מ ו 12מסרגה 

 
 חזרה על מושגים שנלמדו בשיעור הקודם 2

 מיםתרשי קריאת

 סריגת סלסלה מרובעת עם ידיות

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

 
 ריטשיטת הטפס 3

 החלפת צבעים בתחילת ואמצע שורה

 סריגת סלסלה עגולה עם דוגמה )לב(

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

 

 

 
 :4שיעור מספר  4

 סריגת ריבוע גראני

 חיבור ריבועי גראני

 בחירת פרויקט לסריגה: כיסוי כרית / ראנר / תיק

גר' של חוט  100לפי הפרויקט )לשיעור עצמו מספיק  מ"מ, חוט אקרילן 5מסרגה 

 אקרילן בצבע אחד(

 
 :5שיעור מספר  5

 קריאת הוראות כתובות

 סריגה בספירלה

 מילוי באקרילן



 
 
 

 סריגת בובת לוויתן

גר' אקרילן למילוי, מחט צמר,  150אקרילן או כותנה,  גר' חוט 100מ"מ,  3מסרגה 

 סמן ועיניים בטיחותיות

 * יש להמשיך את סריגת הבובה בבית ולהביא אותה לשיעור הבא

 
 חיבור חלקי הבובה 6

 שימוש בעיניים בטיחותיות

 זמן לשאלות והתייעצות על פרויקטים עתידיים

 סיכום

 

 
 

 
 :לו"ז הקורס

 . להלן הלו"ז01.04.2019הקרוב ייפתח בהקורס 
   18:00-20:30 ב 01.04.2019 1
   18:00-20:30 ב 08.04.2019 2
  18:00-20:30 ב 15.04.2019 3
   18:00-20:30 ב 29.04.2019 4
  18:00-20:30 ב 06.05.2019 5
במקרה של שינוי או  18:00-20:30 ב 13.05.2019 6

אקסטרא ביטול מטעם 
ה ים שיעור השלמיתקי

 ב
 
 

 :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/

