Lost in Time
אבודים בזמן
עיצוב של ג'ואנה לינדול Johanna Lindahl
תרגום ע"י שרית גרינברג ,איריס פייט ושרון נבו

תכים בשימוש בדוגמה זו:
ע"ש – עין שרשרת
עש"ט – עין שטוחה
ח"ע – חצי עמוד
עמ' – עמוד
עמ' ח"ק – עמוד חובק קדמי
עמ' ח"א – עמוד חובק אחורי *
פיקה עם  2ע"ש *
פופקורן *
תכים המסומנים ב * מוסברים כאן (באנגלית).
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⧫ להפוך את העבודה בסוף כל שורה
⧫  3ע"ש מתחילת שורה נספרים כ  1עמ'.
⧫  1ע"ש מתחילת שורה אינה נספרת כתך.
⧫ אם אתם רוצים פחות מרקם אפשר להחליף את כל תכי פופקורן בדוגמה זו בעמודים.

התחלה:
 4ע"ש ,עש"ט לע"ש הראשונה ליצירת טבעת.
שורה 1
 3ע"ש 4 ,עמ'  2 +ע"ש  5 +עמ' בטבעת ע"ש.
[ 5עמ'  /צד]
שורה 2
 3ע"ש 2 ,עמ' בעמ' הראשון 1 .עמ' בכל עמ' עד לרווח  2ע"ש.
 2עמ'  2 +ע"ש  2 +עמ' ברווח  2ע"ש.
 1עמ' בכל עמ' 3 .עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 9עמ'  /צד]
שורה 3
 3ע"ש 2 ,עמ' בעמ' הראשון 1 .עמ' בכל עמ' עד לרווח  2ע"ש.
 2עמ'  2 +ע"ש  2 +עמ' ברווח  2ע”ש.
 1עמ' בכל עמ' 3 .עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 13עמ'  /צד]

Blog: www.mijocrochet.wordpress.com | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet
בלוג | www.mijocrochet.wordpress.com:פייסבוק | Mijo Crochet:אינסטגרם@mijocrochet:
זכויות יוצרים  .Mijo Crochet™ 2017העתקות ופרסומים של תמונות והדוגמה ללא רשות של Mijo
™ Crochetאינם מורשים.

שורה 4
 4ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הראשון 1( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' בעמ' הבא) עד העמ' האחרון בצד.
 1ע"ש  1 +עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
 1ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הבא 1( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' בעמ' הבא) עד העמ' ה  3מהסוף 1 .ע"ש,
לדלג על  1עמ' 1 ,עמ'  1 +ע"ש  1 +עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 9עמ' ו  8רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 5
 1ע"ש 1 ,ח"ע בעמ' הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש  1 +ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע”ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 1 ,ח"ע בע"ש ה  3מתחילת
השורה הקודמת.
[ 10ח"ע ו  9רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 6
 3ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הראשון 1( .ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש 2 ,עמ'  2 +ע"ש  2 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 2 ,עמ' בח"ע האחרון.
[ 13עמ' ו  10רווחים של  1ע"ש  /צד]
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שורה 7
 1ע"ש 2 ,ח"ע בעמ' הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד1 .
ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,ח"ע בעמ' הבא.
 1ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע”ש הבא 1 .ח"ע בעמ' הבא 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא)
עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 2 ,ח"ע בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 14ח"ע ו  11רווחים של  1ע"ש  /צד]

שורה 8
 4ע"ש (הערת תרגום 1 = :עמ'  1 +ע"ש) 1 ,עמ' בח"ע הראשון 1( .ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע”ש הבא)
עד רווח  1ע"ש האחרון בצד 1 .ע"ש ,לדלג על  1ח"ע 1 ,עמ' בח"ע הבא.
 1ע"ש  1 +עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא 1 .ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הבא 1( .ע"ש 1 ,עמ'
ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 1 ,עמ'  1 +ע"ש  1 +עמ' בח"ע האחרון.
[ 15עמ' ו  14רווחים של  1ע"ש  /צד]
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שורה 9
 1ע"ש 1 ,ח"ע בעמ' הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש 1 ,ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע”ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 1 ,ח"ע בע"ש ה  3מתחילת
השורה הקודמת.
[ 16ח"ע ו  15רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 10
 4ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הראשון 1 .ע"ש ,פופקורן בח"ע הבא 1( ,ע"ש ,עמ' בח"ע הבא 1 ,ע"ש ,פופקורן
בח"ע הבא) עד הח"ע האחרון בצד.
 1ע"ש  1 +עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
 1ע"ש ,פופקורן בח"ע הבא 1( ,ע"ש ,עמ' בח"ע הבא 1 ,ע"ש ,פופקורן בח"ע הבא) עד ח"ע אחד לפני
האחרון 1 .ע"ש 1 ,עמ'  1 +ע"ש  1 +עמ' בח"ע האחרון.
[ 10עמ' ו  8פופקורן  /צד עם  1ע"ש בין כל אחד]
שורה 11
 4ע"ש 1( ,עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' בעמ' הבא) עד העמ' האחרון בצד.
 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
( 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' בעמ' הבא) עד עמ' אחד לפני האחרון 1 .ע"ש 1 ,עמ' בע"ש ה  3מתחילת
השורה הקודמת.
[ 1רווח של  1ע"ש ו  9רווחים של  2ע"ש  /צד]
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שורה 12
 3ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הראשון 8 .עמ' ברווח  2ע"ש הבא( ,לדלג על רווח  2ע"ש אחד 8 ,עמ' ברווח 2
ע"ש הבא) עד רווח  2ע"ש האחרון בצד.
 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
 8עמ' ברווח  2ע"ש הבא( ,לדלג על רווח  2ע"ש אחד 8 ,עמ' ברווח  2ע"ש הבא) עד רווח  2ע"ש
האחרון 2 ,עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 5קבוצות עם  8עמ'  /צד]
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שורה 13
 3ע"ש 2 ,עמ' בעמ' הראשון 1 .עמ' ח"ק בכל עמ' עד עמ' אחד לפני האחרון בצד.
 3עמ'  2 +ע"ש  3 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
לדלג על  1עמ' 1 .עמ' ח"ק בכל עמ' עד עמ' אחד לפני האחרון 3 ,עמ' בעמ' האחרון.
[  47עמ'  /צד ]

שורה 14
 3ע"ש 2 ,עמ' בעמ' הראשון 1 .עמ' ח"א ב  3עמ' הבאים .פופקורן ליפני קבוצת  8העמ' הראשונה
של שורה ( 12תמונה ( .)1לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,פופקורן בין  2קבוצות 8
העמ' של שורה ( 12תמונה  ))2עד ל  2קבוצות  8העמ' האחרונות של שורה  .12לדלג על  1עמ'1 ,
עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,פופקורן בין קבוצת  8העמ' האחרונה והעמ' האחרון של שורה  .12לדלג
על  1עמ' 1 ,עמ' ח"א ב  2העמ' הבאים.
 2עמ'  2 +ע"ש  2 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
 1עמ' ח"א ב  2העמ' הבאים ,לדלג על  1עמ' ,פופקורן בין העמ' הראשון וקבוצת  8העמ' הראשונה
של שורה  1( .12עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,לדלג על  1עמ' ,פופקורן בין  2קבוצות  8העמ' של
שורה  )12עד ל  2קבוצות  8העמ' האחרונות של שורה  1 .12עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,לדלג על 1
עמ' ,פופקורן בין קבוצת  8העמ' האחרונה והעמ' האחד לפני האחרון של שורה  1 .12עמ' ח"א ב 3
עמ' הבאים 3 ,עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 6פופקורונים ו  45עמ'  /צד]
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שורה 15
 4ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הראשון 1( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"ק בעמ' הבא)  2פעמים 1 .ע"ש,
לדלג על  1עמ' ,עמ' בפופקורן הבא 1(( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"ק בעמ' הבא)  3פעמים1 ,
ע"ש ,לדלג על  1עמ' ,עמ' בפופקורן הבא) עד הפופקורן האחרון בצד 1( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ'
ח"ק בעמ' הבא)  2פעמים.
 1ע"ש  1 +עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
 1ע"ש 1 ,עמ' ח"ק בעמ' הבא 1 ,ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"ק בעמ' הבא 1 ,ע"ש ,לדלג על 1
עמ' ,עמ' בפופקורן הבא 1(( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"ק בעמ' הבא)  3פעמים 1 ,ע"ש ,לדלג
על  1עמ' ,עמ' בפופקורן הבא) עד הפופקורן האחרון 1( .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"ק בעמ'
הבא)  2פעמים 1 .ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,עמ'  1 +ע"ש  1 +עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה
הקודמת.
[ 28עמ' ו  27רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 16
 1ע"ש 1 ,ח"ע בעמ' הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש 1 ,ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע"ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד 1 .ע"ש 1 ,ח"ע בע"ש ה  3מתחילת
השורה הקודמת.
[ 29ח"ע ו  28רווחים של  1ע"ש  /צד]
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שורה 17
 3ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הראשון 1( .ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע”ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש 2 ,עמ'  2 +ע"ש  2 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 2 ,עמ' בח"ע האחרון.
[ 32עמ' ו  29רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 18
 1ע"ש 2 ,ח"ע בעמ' הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד1 .
ע"ש ,לדלג על  1עמ' 1 ,ח"ע בעמ' הבא.
 1ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע”ש הבא.
 1ח"ע בעמ' הבא 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 2 ,ח"ע בע"ש
ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 33ח"ע ו  30רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 19
 4ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הראשון 1( .ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע”ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד1 .
ע"ש ,לדלג על  1ח"ע 1 ,עמ' בח"ע הבא.
 1ע"ש  1 +עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
 1ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הבא 1( .ע"ש 1 ,עמ' ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון 1 .ע"ש 1 ,עמ'
 1 +ע"ש  1 +עמ' בח"ע האחרון.
[ 34עמ' ו  33רווחים של  1ע"ש  /צד]
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שורה 20
 1ע"ש 1 ,ח"ע בעמ' הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש 1 ,ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע"ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד 1 .ע"ש 1 ,ח"ע בע"ש ה  3מתחילת
השורה הקודמת.
[ 35ח"ע ו  34רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 21
 1ע"ש 1 ,ח"ע בח"ע הראשון 1( .ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד.
 1ע"ש 1 ,ח"ע  2 +ע"ש  1 +ח"ע ברווח  2ע"ש הבא.
( 1ע"ש 1 ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא) עד רווח  1ע"ש האחרון בצד 1 .ע"ש 1 ,ח"ע בח"ע האחרון.
[ 36ח"ע ו  35רווחים של  1ע"ש  /צד]
שורה 22
 4ע"ש 1 ,עמ' בח"ע הראשון 1 .ע"ש ,פופקורן בח"ע הבא 1( ,ע"ש ,עמ' בח"ע הבא 1 ,ע"ש ,פופקורן
בח"ע הבא) עד הח"ע האחרון בצד.
 1ע"ש  1 +עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
 1ע"ש ,פופקורן בח"ע הבא 1( ,ע"ש ,עמ' בח"ע הבא 1 ,ע"ש ,פופקורן בח"ע הבא) עד הח"ע האחד
לפני האחרון  1 .ע"ש 1 ,עמ'  1 +ע"ש  1 +עמ' בח"ע האחרון.
[ 20עמ' ו  18פופקורן  /צד עם  1ע"ש בין כל אחד]
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שורה ( 23תמונות בצד הבא)
 4ע"ש 1( ,עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' בעמ' הבא) עד העמ' האחרון בצד.
 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
( 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' בעמ' הבא) עד עמ' אחד לפני האחרון 1 .ע"ש 1 ,עמ' בע"ש ה  3מתחילת
השורה הקודמת.
[ 1רווח של  1ע"ש ו  19רווחים של  2ע"ש  /צד]

שורה 24
 3ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הראשון 8 .עמ' ברווח  2ע"ש הבא( ,לדלג על רווח  2ע"ש אחד 8 ,עמ' ברווח 2
ע"ש הבא) עד רווח  2ע"ש האחרון בצד.
 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
 8עמ' ברווח  2ע"ש הבא( ,לדלג על רווח  2ע"ש אחד 8 ,עמ' ברווח  2ע"ש הבא) עד רווח  2ע"ש
האחרון 2 ,עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 10קבוצות עם  8עמ'  /צד]
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שורה 25
 3ע"ש 2 ,עמ' בעמ' הראשון 1 ,עמ' ח"ק בכל עמ' עד עמ' אחד לפני האחרון בצד.
 3עמ'  2 +ע"ש  3 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"ק בכל עמ' עד עמ' אחד לפני האחרון 3 ,עמ' בעמ' האחרון.
[ 87עמ'  /צד ]

שורה 26
 3ע"ש 2 ,עמ' בעמ' הראשון 1 .עמ' ח"א ב  3העמ' הבאים .פופקורן לפני קבוצת  8העמ' הראשונה
של שורה ( 24תמונה ( .)1לדלג על  1עמ' 1 ,עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,פופקורן בין  2קבוצות 8
העמ' של שורה ( 24תמונה  ))2עד ל  2קבוצות  8העמ' האחרונות של שורה  .24לדלג על  1עמ'1 ,
עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,פופקורן בין קבוצת  8העמ' האחרונה והעמ' האחרון של שורה  .24לדלג
על  1עמ' 1 ,עמ' ח"א ב  2העמ' הבאים.
 2עמ'  2 +ע"ש  2 +עמ' ברווח  2ע"ש הבא.
 1עמ' ח"א ב  2העמ' הבאים ,לדלג על  1עמ' ,פופקורן בין העמ' הראשון וקבוצת  8העמ' הראשונה
של שורה  1( .24עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,לדלג על  1עמ' ,פופקורן בין  2קבוצות  8העמ' של
שורה  )24עד ל  2קבוצות  8העמ' האחרונות של שורה  1 .24עמ' ח"א ב  7העמ' הבאים ,לדלג על 1
עמ' ,פופקורן בין קבוצת  8העמ' האחרונה והעמ' האחד ליפני האחרון של שורה  1 .24עמ' ח"א ב 3
עמ' הבאים 3 ,עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
[ 11פופקורונים ו  80עמ'  /צד]

Blog: www.mijocrochet.wordpress.com | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet
בלוג | www.mijocrochet.wordpress.com:פייסבוק | Mijo Crochet:אינסטגרם@mijocrochet:
זכויות יוצרים  .Mijo Crochet™ 2017העתקות ופרסומים של תמונות והדוגמה ללא רשות של Mijo
™ Crochetאינם מורשים.

לחזור על שורות  26 – 15עד שהשאל שלכם מגיע לגודל שאתם רוצים .יש לוודא ששורת הסיום
תהיה שורה  26לפני שסורגים את האימרה.
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האימרה

להמשיך להפוך את העבודה שלכם אחרי כל שורה .שורה  1של האימרה נסרגת מהצד האחורי.

שורה 1
 4ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הראשון 5( .ע"ש 1 ,עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' בפופקורן הבא) עד הפופקורן
האחרון בצד 5 .ע"ש.
 1עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
( 5ע"ש 1 ,עמ'  2 +ע"ש  1 +עמ' בפופקורן הבא) עד הפופקורן האחרון 5 .ע"ש 1 ,עמ'  1 +ע"ש 1 +
עמ' בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
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שורה 2
 3ע"ש 1 ,עמ' בעמ' הראשון 4 .עמ' ברווח  1ע"ש הבא 8( .עמ' ברווח  2ע"ש הבא) עד לרווח  2ע"ש
האחרון בצד.
 5עמ'  2 +ע"ש  5 +עמ' ברווח  2ע”ש הבא.
( 8עמ' ברווח  2ע"ש הבא) עד לרווח  2ע"ש האחרון 4 .עמ' ברווח  1ע"ש הבא 2 ,עמ' בע"ש ה 3
מתחילת השורה הקודמת.

שורה ( 3תמונות בצד הבא)
אם אתם לא רוצים פרנזים בשאל שלכם אתם יכולים לסרוג פיקות בפינות של השאל במקום ע"ש
ועש"ט.
 6ע"ש 1 ,ח"ע בעמ' הראשון 1 .עש"ט בלולאה קדמית בלבד ב  4העמ' הבאים (תמונה ( .)1לדלג על
 1עמ' 1 ,ח"ע  +פיקה עם  2ע"ש  1 +ח"ע בין  2קבוצות  8העמ' שנסרגה סביב שורה ( 1תמונות  2ו
( .)3לדלג על  1עמ' 1 ,עש"ט בלולאה קדמית בלבד ב  6העמ' הבאים) עד לקבוצת  8העמ' האחרונה
בצד .לדלג על  1עמ' 1 ,ח"ע  +פיקה עם  2ע"ש  1 +ח"ע בין קבוצת  8העמ' האחרונה ו  5העמ'
האחרונים בצד.
לדלג על  1עמ' 1 ,עש"ט בלולאה קדמית בלבד ב  4העמ' הבאים 2 ,ע"ש ו  4עמ'.
לדלג על  1עמ' 1 ,ח"ע  +פיקה עם  2ע" ש  1 +ח"ע בין  5עמ' הראשונים בצד וקבוצת  8העמ'
הראשונה שנסרגה סביב שורה  .1לדלג על  1עמ' 1 ,עש"ט בלולאה קדמית בלבד ב  6העמ' הבאים.
(לדלג על  1עמ' 1 ,ח"ע  +פיקה עם  2ע"ש  1 +ח"ע בין שתי קבוצות  8העמ' שנסרגה סביב שורה 1
(תמונות  2ו  .)3לדלג על  1עמ' 1 ,עש"ט בלולאה קדמית בלבד ב  6העמ' הבאים) עד לקבוצת 8
העמ' האחרונה .לדלג על  1עמ' 1 ,ח"ע  +פיקה עם  2ע"ש  1 +ח"ע בין קבוצת  8העמ' האחרונה ו 6
העמ' האחרונים שנסרגו סביב שורה  .1לדלג על  1עמ' 1 ,עש"ט בלולאה קדמית בלבד ב  4העמ'
הבאים 1 .ח"ע  5 +ע"ש  1 +ח"ע בע"ש ה  3מתחילת השורה הקודמת.
לחבר פרנזים או גדילים ברווח ע"ש בקצוות של השאל ,סיום! 
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