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Starburst Mandala Circular Vest 

 מנדלה עגולהמטר של כוכבים  לסרוג יחד וסט

 

 :חוט

 וסט בלי שרוולים: 1אפשרות 

 2  חבילותCaron Cakes ( תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי
 (.הצבע

 וסט עם שרוולים: 2אפשרות 

  חוטVanna’s Choice  (  או חוט תואם במשקלworsted weight ) 
o 3  חבילות לבן( צבעD) 
o 1  חבילה אפור כסוף( צבעA) 
o 2 אפור כהה חבילות אברש/ Dark Grey Heather ( צבעB) 
o 1  חבילה אפור פחם( צבעC) 
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 :מסרגות ומידות

  נשים מידת אקסטרה סמולExtra Small : מ "מ 5מסרגת קרושה(H) 

  נשים מידת סמולSmall : מ "מ 5.5מסרגת קרושה(I) 

  נשים מידת מדיוםMedium : מ "מ 6מסרגת קרושה(J) 

 נשים מידת לרג 'Large  : מ "מ 6.5מסרגת קרושה(K) 

 :קושי

 תכים ברמה בינונית עם הוראות מפורטת והדרכה מצולמת. 

 

 :תכים

 .ללפף ולמשוך דרך לולאה אחת - שרשרתעין : ש"ע

ללפף ולמשוך דרך התך . להכניס את המסרגה דרך התך - עין שטוחה: ט"עש
 . והלולאה שעל המסרגה

ללפף . המסרגה דרך התך להכניס את, פעמים 2ללפף  - פ עמוד כפול"עמכ
. לולאות 2ללפף ולמשוך דרך . לולאות 2ללפף ולמשוך דרך . ולמשוך דרך התך

 .לולאות 2ללפף ולמשוך דרך 

ללפף , ללפף ולמשוך דרך התך, את המסרגה לתךלהכניס , ללפף - עמוד': עמ
 . לולאות 2ללפף ולמשוך דרך , לולאות 2ולמשוך דרך 

ולמשוך דרך ללפף , להכניס את המסרגה לתך. ללפף -עמוד מקוצר: ק"עמ

 .לולאות 3ללפף ולמשוך דרך , התך

 . לולאות 2ללפף ולמשוך דרך , להכניס את המסרגה לתך  -חצי עמוד: ע"ח

 

  

http://www.thelavenderchair.com/2015/04/01/crochet-tutorial-how-to-make-the-chain-stitch/
http://www.thelavenderchair.com/crochet-tutorial-how-to-make-a-treble-crochet/
http://www.thelavenderchair.com/2015/04/04/crochet-tutorial-how-to-make-the-double-crochet-stitch/
http://www.thelavenderchair.com/2015/04/02/crochet-tutorial-how-to-make-the-half-double-crochet/
http://www.thelavenderchair.com/2015/04/02/crochet-tutorial-how-to-make-the-single-crochet-stitch/
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 :תכים מיוחדים

. פעמים 3כ "בסה.[ לולאות 2ללפף ולמשוך דרך . לעלות לולאה. ללפף: ]מקבץ

 .הלולאות על המסרגה 4ללפף ולמשוך דרך כל 

 :הוראות

 Aצבע 

 טבעת קסם

 (8. )ק הראשון שנסרג"ט לעמ"לסגור בעש. ק"עמ 8. ש"ע 1: 1סיבוב 

 

' ט לעמ"סביב לסגור בעש* עד * לחזור מ .* ש"ע 2', עמ. *ש"ע 2: 2סיבוב 
 .(ש"ע 2רווחים של  8' + עמ 8. )שנסרגהראשון 
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לחזור * ש"ע 5. ש הבא"מקבץ ברווח ע. *ש"ע 2. ש"ע 2ט לרווח "עש: 3סיבוב 
רווחים  8+ מקבצים  8. )ט למקבץ הראשון שנסרג"לסגור בעש. סביב*  עד*  מ

 (.ש"ע 5של 

 

 

  



Copyright 2017 The Lavender Chair. This pattern may NOT be republished/reproduced in ANY form. All 
finished projects made using this pattern MAY be sold for personal use ONLY. When sharing on social 
media, please provide a link back to the pattern. 

 תרגום לעברית: שרון נבו, איריס פייט ושרית גרינברג

 מלחזור .* ש הבא"ע 5ק ברווח  "עמ 6. ק במקבץ הבא"עמ. * ש"ע 1: 4סיבוב 
.* ש הבא"ע 5ק ברווח  "עמ 5. ק במקבץ הבא"עמ. *פעמים 6כ "בסה*  עד* 

 54. )ק הראשון שנסרג"ט לעמ"לסגור בעש. פעמים 2כ "בסה*  עד*  לחזור מ
 (ק"עמ

 

 Bלהחליף לצבע 

. סביב*  עד*  לחזור מ* לדלג על התך הבא. ש"ע 1. עמוד. * ש"ע 2: 5סיבוב 
 (ש"ע 1רווחים של  27' +  עמ 27. )לעמוד הראשון שנסרג ט"לסגור בעש

 



Copyright 2017 The Lavender Chair. This pattern may NOT be republished/reproduced in ANY form. All 
finished projects made using this pattern MAY be sold for personal use ONLY. When sharing on social 
media, please provide a link back to the pattern. 

 תרגום לעברית: שרון נבו, איריס פייט ושרית גרינברג

לסגור . סביב*  עד*  לחזור מ.* ש"ע 3. ע בעמוד הבא"ח. *ש"ע 1: 6סיבוב 
 (. ש"ע 3רווחים של  27. )ע הראשון שנסרג"לח ט"בעש

 

ע "ח. ש"ע 3. ש הבא"ע 3ע ברווח  "ח. *ש"ע 1. ש הבאה"ט לע"עש:  7סיבוב 
לסגור . סביב*  עד*  לחזור מ.* הבאש "ע 3ברווח ' עמ 6. ש הבא"ע 3ברווח 

 .(ש"ע 3רווחים של  9' + עמ 6צדפים של  9. )ע הראשון שנסרג"לח ט"בעש
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. ש הבא"ע 3ברווח .( ע"ח. ש"ע 3. ע"ח. *)ש"ע 1. ש הבא"ט לע"עש: 8סיבוב 
. ש"ע 1'. עמ. ש"ע 1. פ"עמכ. ש"ע 2. פ"עמכ. הבאים' העמ 2ב ( ש"ע 1', עמ)

 .ע הראשון שנסרג"לח ט"לסגור בעש. סביב*  עד*  לחזור מ'.* עמ
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 Cצבע 

 .ש"ע 5*ע באותו הרווח "ח. ש"ע 1.  ש הבאים"ע 2ה ט לתוך "עש: 9סיבוב 
 3ברווח ( ע"ח. ש"ע 5. ע"ח) .ש"ע 5. הבא ש"ע 2ברווח ( ע"ח, ש"ע 3, ע"ח)
 3 ברווח .ש"ע 5 האחרון. ע"לסרוג את הח סביב* עד * לחזור מ .* הבא ש"ע
 . הראשוןש "ע
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 3 .ש הבא"ע 5ע ברווח "ח* .ש"ע 1. ש הבאים"ע 3ט לתוך ה "עש: 10סיבוב 
 6 .ש הבא"ע 5ע ברווח "ח .ש"ע 3. ש הבא"ע 3ברווח ( ע"ח, ש"ע 3ע "ח)ש "ע
ע "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ .* ש הבא"ע 5לדלג על רווח  .ש"ע

 .שנסרגהראשון 

 

[ ש"ע 3 .ש הבא"ע 3ע ברווח "ח. *]ש"ע 1. הבאהש "ט לתוך ע"עש: 11סיבוב 
* לחזור מ .* ש הבא"ע 6עמודים ברווח  9. ש הבא"ע 3ע ברווח "ח. פעמים 2

 . שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד 
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 .ש"ע 3. ש הבא"ע 3ע ברווח "ח. *ש"ע 1. הש הבא"עט לתוך "עש :12סיבוב 
* לחזור מ . * הבא' בעמ' עמ. פעמים 8[ .ש"ע 1 .'עמ. ]ש הבא"ע 3ע ברווח "ח

 .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש .סביב* עד 

 

 1 .'עמ. ]ש"ע 3ע ברווח "ח*  .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 13סיבוב 
. סביב* עד * לחזור מ .* הבא' בעמ' עמ .'(לעבוד רק בעמ)פעמים  8[ .ש"ע

 .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש
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 Dצבע 

. התכים הבאים 3ב  עמ'. התכים הבאים 2ב  עמכ"פ*  .ש"ע 3: 14סיבוב 
 . התכים הבאים 3עמ"ק ב . התכים הבאים 3ב  ח"ע. התכים הבאים 3עמ"ק ב 

לסגור . סביב* עד * לחזור מ . * בתך הבא עמכ"פ. התכים הבאים 3עמ' ב 
 תכים( 162) .שנסרגהראשון  עמכ"פט ל"בעש

. סביב* עד * לחזור מ .* הבא לדלג על התךע"ש.  3. ע"ח*  .ש"ע 1: 15סיבוב 

 ע"ש( 3רווחים של  81) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש

 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח*  .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 16-18סיבוב 

רווחים  81) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 3של 

 

[ .ש"ע 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח] .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 19סיבוב 

ע"ש.  3הרווחים של  10לדלג על  .ש"ע 29. הבא ש"ע 3ע ברווח "חפעמים.  6

 29. הבא ש"ע 3ע ברווח "חפעמים.  17[ .ש"ע 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח]

* .ש"ע 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "חע"ש. * 3הרווחים של  10לדלג על  .ש"ע

  .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ 
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[ .ש"ע 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח] .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 20סיבוב 

לדלג על ע"ש  .ש"ע 3. ע"ח]רווח ע"ש. על פעמים. לדלג על ח"ע הבא ו 6

פעמים. לדלג על  17[ .ש"ע 3. הבא ש"ע 3ברווח  ע"חפעמים. ] 14הבאה.[ 

 פעמים. 14לדלג על ע"ש הבאה.[  .ש"ע 3. ע"חרווח ע"ש. ]על הבא ו ח"ע

ע "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע 3. ש"ע 3ע ברווח "ח*

 ע"ש( 3רווחים של  87) .שנסרגהראשון 

 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח*  .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 21-27סיבוב 

רווחים  87) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 3של 

 4. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח*  .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 28סיבוב 

רווחים  87) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 4של 

 ש"ע 4ע ברווח "ח*  .ש"ע 1. התכים הבאים 2תוך ט ל"עש: 29-36סיבוב 

 .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע 4. הבא

 ע"ש( 4רווחים של  87)
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 ש"ע 4ע ברווח "ח*  .ש"ע 1. התכים הבאים 2 לתוךט "עש: 37-39סיבוב 

 .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע 4. הבא

 ע"ש( 4רווחים של  87)

 

 

 ש"ע 4ע ברווח "ח .ש"ע 3]ח"ע. * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ל ט"עש: 40סיבוב 

לסגור . סביב* עד * לחזור מ * ע"ש הבא. 4עמכ"פ ברווח  9פעמים.  2[ .הבא

  .שנסרגע הראשון "חט ל"בעש
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 .ש"ע 3. הבא ש"ע 3ע ברווח "ח* .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 41סיבוב 

עמ' בעמכ"פ  .עמכ"פ הבאיםה 8ע"ש[ ב  1]עמ'.  .הבא ש"ע 3ע ברווח "ח

  .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * הבא.
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 3ע.( ברווח "ח .ש"ע 3. ע"ח)* .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 42סיבוב 

ע"ש הבא. עמ"ק.  1. לדלג על רווח ש"ע 1 ח"ע. ע"ש הבא. לדלג על ח"ע הבא.

ע"ש הבא.  1. לדלג על רווח ש"ע 1ע"ש הבא. עמ'.  1. לדלג על רווח ש"ע 1

 3ע"ש. עש"ט בע"ש ה  3ע"ש הבא. )עמכ"פ.  1. לדלג על רווח ש"ע 1עמכ"פ. 

. לדלג ש"ע 1ע"ש הבא. עמכ"פ.  1. לדלג על רווח ש"ע 1מהמסרגה. עמכ"פ.( 

. ש"ע 1ע"ש הבא. עמ"ק.  1. לדלג על רווח ש"ע 1ע"ש הבא. עמ'.  1על רווח 

ע "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * ח"ע. ע"ש הבא. 1לדלג על רווח 

  .שנסרגהראשון 

 

 לנתק. לארוג קצוות.
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  שרוול לתוספת אפשרות

 

 Dצבע 

 

 השרוול. בפתחי שדילגתם עליוע"ש הראשון  3להתחבר עם עש"ט לרווח 

 

 3פעמים.  10ע"ש הבא. עמ"ק בח"ע הבא.[  3]עמ"ק ברווח * .ש"ע 1: 1סיבוב 

, צד של ח"ע, ורווח ע"ש. )ראו תמונה 1הבא ע"ש 3רווח חצי ה מעלח"ע יחד 

, ע"ש הבאה, צד של ח"עה מעלח"ע יחד  3ע"ש הבאות.  27ב למעלה(. ח"ע 

 .שנסרגהראשון  לעמ"קט "לסגור בעש. עמ"ק בח"ע הבא .ע"ש 3רווח חצי הו

 (.תכים 50)

פעמים. ]ח"ע.  2[ .התכים הבאים 2לדלג על  .ש"ע 3]ח"ע. * .ש"ע 1: 2סיבוב 

ט "לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * [ .התכים הבאים 3לדלג על  .ש"ע 3

 ע"ש( 3רווחים של  15) .שנסרגע הראשון "חל

 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 3-12סיבוב 

רווחים  15) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 3של 

* .ש"ע 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 13סיבוב 

 ע"ש הבא. 3. ח"ע ברווח אחד ע"ש 3רווח  עד שנשאר סביב* עד * לחזור מ 

 ע"ש( 3רווחים של  14) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש

* .ש"ע 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"ט לע"עש: 14-23סיבוב 

 3רווחים של  14) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש .סביב* עד * לחזור מ 

 ע"ש(

* .ש"ע 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 24סיבוב 

 ע"ש הבא. 3. ח"ע ברווח אחד ע"ש 3עד שנשאר רווח  סביב* עד * לחזור מ 

 (.ע"ש 3רווחים של  13) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש

                                                           
 )הערת תרגום( וול וכך נוצרת הפינה של בית השחי/כתףע"ש לפתח השר 29מדובר בחצי מהשרשת שממנה סרגנו את ה 1  
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 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 25-34סיבוב 

רווחים  13) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש .סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 3של 

* .ש"ע 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 35סיבוב 

 ע"ש הבא. 3. ח"ע ברווח אחד ע"ש 3עד שנשאר רווח  סביב* עד * לחזור מ 

 ע"ש( 3רווחים של  12) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש

 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 36-39סיבוב 

רווחים  12) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש .סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 3של 

 :Aצבע 

 3ע"ש הבא.  3ח"ע ברווח * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 40-41סיבוב 

רווחים  12) .שנסרגע הראשון "חט ל"לסגור בעש .סביב* עד * לחזור מ * .ש"ע

 ע"ש( 3של 

 :Bצבע 

 3ח"ע.( ברווח  .ש"ע 3)ח"ע. * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 42סיבוב 

ט "לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * ע"ש הבא. 3עמ' ברווח  7ע"ש הבא. 

  .שנסרגע הראשון "חל

 :Cצבע 

 3ח"ע.( ברווח  .ש"ע 3)ח"ע. * .ש"ע 1. הש הבא"עתוך ט ל"עש: 43סיבוב 

 3)עמכ"פ.  .ש"ע 1עמ'.  .ש"ע 1עמ"ק.  .ש"ע 1ע"ש הבא. ח"ע בעמ' הבא. 

  .ש"ע 1עמ'.   .ש"ע 1מהמסרגה. עמכ"פ.( באותו תך.  3עש"ט בע"ש ה   .ש"ע

ע הראשון "חט ל"לסגור בעש. סביב* עד * לחזור מ * ח"ע. .ש"ע 1עמ"ק. 

 .שנסרג

 לנתק ולארוג קצוות.
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