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סרוגים
צ'ורוס, אבל מלוח

 מי קבע שצ'ורוס חייבים להיות מתוקים? קבלו גרסה מלוחה 
ומהירה, מבצק ללא שמרים ועם עשבי תיבול. הולך יופי גם עם אלכוהול 

)מישהו אמר מסיבת סילבסטר?(

לת הירשמן | איי אוכל של בית 

יס
סל

סי 
 יו

ם:
לו

צי

כל מי שחוזר מברצלונה מתמכר 
לצ'ורוס המתוקים. לי זה קרה 
גם עם הגירסה המלוחה, ומיד 

התיישבתי לשחזר את המתכון. הבצק 
שלפניכם קל להכנה )הוא מהיר, ללא שמרים 
והתפחות( והתוצאה היא בעצם צ'ורוס מלוח, 

בצורת מקלות קורדרוי קטנים ומתובלים, 
טעימים מאוד ליד כל האלכוהול במסיבות 

סוף השנה המתקרבות.  
המרכיבים ל־)כ־24 סופגניות "מקלות" 

מוארכות בגודל כ־5 ס"מ(
150 גרם חמאה

1 כפית סוכר
1/2 כפית מלח

3/4 1 כוסות )350 מ"ל( מים
1/4 כוס )50 מ"ל( יין לבן

2 כוסות )280 גרם( קמח תופח
3 כפות קורנפלור

4 ביצים
1/2 כוס בצל ירוק קצוץ דק 
1 כוס פטרוזיליה קצוצה דק

לטיגון:
שמן צמחי לטיגון עמוק, כמו קנולה, תירס 

או חמניות
ההכנה:

1. הבצק: שמים את החמאה בסיר בינוני 
ומחממים מעל להבה בינונית־נמוכה עד 
שהיא נמסה. מוסיפים את הסוכר, המלח, 

המים והיין, מגבירים ללהבה בינונית־
גבוהה ומביאים לרתיחה. מנמיכים את 

הלהבה לבינונית. מוסיפים מיד את הקמח 
והקורנפלור ומבשלים תוך ערבוב מתמיד 

בכף עץ 2 דקות, עד שמתקבלת רביכה 

שנפרדת משולי הסיר. 
2. התערובת: ממשיכים לבשל תוך כדי 

ערבוב עוד 3 דקות, עד שהרביכה מתייבשת 
קצת. מסירים מהכיריים. ממשיכים לערבב 

את הרביכה בכף עץ כ־2 דקות. מוסיפים 
פנימה את הביצים, זו אחר זו, ומערבבים/

מערבלים היטב אחרי כל הוספה, עד שהביצה 
נספגת לחלוטין בבצק. מוסיפים את הבצל 

הירוק והפטרוזיליה ומאחסנים שעה במקרר.
3. הכנת הסיר לטיגון: מחממים בסיר גדול 

את השמן לטיגון, עד שהשמן חם מאוד.
4. עיצוב הצ'ורוס: מרפדים משטח עבודה 
בנייר אפייה ומשמנים אותו קלות. לקבלת 

סופגניות פסים, מכינים בשק זילוף עם צנתר 
משונן בקוטר 2 ס"מ, או מכינים שקית זילוף 

משקיות ניילון רגילות )כאלה שמיועדות 
לסנדוויצ'ים( ומספרי מטבח. ממלאים את 
הצנתר או, אם משתמשים בשקית רגילה, 

ממלאים אותה בבצק, וגוזרים בזהירות באחד 
הקצוות חור קטן, לזילוף הבצק. מזלפים על 
נייר האפייה, במרווחים של 1 ס"מ, רצועות 

בצק באורך 5 ס"מ. באמצעות מספריים, 
גוזרים את הנייר סביב לרצועות — כך יהיה 

קל יותר להעביר אותן לשמן בשלמותן.
5. הטיגון: מכינים מלקחיים. מרימים את 
פיסות הנייר עם רצועות הבצק, הופכים, 

כך שצד הנייר למעלה, ומניחים את הבצק 
בזהירות בשמן החם. מסירים באמצעות 
המלקחיים את הנייר. ממלאים את הסיר 

בשכבה אחת, לא בצפיפות )כדאי לטגן בכמה 
מחזורים( ומטגנים 5־7 דקות, עד ששני 

הצדדים מזהיבים. מעבירים לצלחת מרופדת 
בנייר סופג. מגישים מיד.

בחזרה לשטעטל
י"ל פרץ היה מגדולי הסופרים ביידיש ובעברית ואחד מאבות תקופת 

התחייה. בסיפוריו היטיב לתאר את חיי הקהילה היהודית במזרח אירופה, 
על פשוטי העם והמיוחדות שאפיינה אותה בשטעטל. השנה מציינים מאה 

שנה לפטירתו של פרץ, ועל כן עורך המרכז למורשת היהדות שבאוניברסיטת 
תל־אביב כנס מיוחד בשם "צווישן צוויי בערג — בין שני הרים". ביום ראשון 

הקרוב ולמשך יומיים, ייפתחו מושבים שונים על מורשתו וזכרו של י"ל פרץ. 
בין המשתתפים פרופ' דן לאור, פרופ' אברהם נוברשטרן, פרופ' חנה וירט־נשר 
ועוד. הרצאות הכנס יתקיימו באודיטוריום של המרכז למורשת היהדות ע"ש 

צימבליסטה, אוניברסיטת תל־אביב / אלעד זרט

צילום: שאול גולן

פרגוד של 
קארה דיזיין

בית סרוג לחתול של "הסורגת לחתולים"

פוף של רשת 
שטיחים יפים

ספסל סרוג של 
קארה דיזיין

תמונה של צמר 
על טפט של 

גולדשטייין גלרי

נועה אסטרייכר 
בעלת המותג  

"הסורגת לחתולים"

כיסא ואהיל סרוגים 
בקארה דיזיין

H&O עציץ סרוג

פוף של 
הביטאט

בתים סרוגים לחתולים זה הדבר 
הכי חם עכשיו בתחום העיצוב. וגם 
כורסאות וכיסאות סרוגים ואפילו 
אריחים במראה דמוי צמות סרוגות. 
בעידן שבו רוב התקשורת בין בני 
אדם מתקיימת באמצעות חשבונות 
פייסבוק ומסכי טאץ', מה הפלא 
שאנחנו מחפשים קצת חום?
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־במקביל לניכור הסוציולוגי המתאפיין ביחסים המת
קיימים יותר ויותר בין מסכי טאץ' ואפליקציות כמו 
ווטסאפ, ממשיך לצבור תאוצה טרנד הסריגה, שמביא 

איתו תחושה חמימה ונוסטלגית. 
במתחם ה"דיזיין ג'נקשן" )designjunction(, אחד הלוקיישנים 

־הרותחים של שבוע העיצוב בלונדון, אי־אפשר היה לברוח מהמו
צרים הסרוגים. 

יותר ויותר אמנים ומעצבים צעירים מאמצים את המוטיב, וברוח 
זו ניתן לראות ברחבי העולם תחנות אוטובוס, פסלים, ספסלי רחוב 
ועצים עליזים, כולם לבושים בבגדים סרוגים ססגוניים )כן, שפרה 

לחלוטין הקדימה את זמנה כאשר סרגה בגדים לעצים(.
המעצבת העכשווית המזוהה ביותר עם הטרנד היא פטרישיה 

־אורקיולה, המנהלת כיום סטודיו סריגה במילאנו. מעצב בולט נו
סף הוא האמן דייב קול שיצר מיצב סריגה ענק ומרשים של דגל 

ארצות־הברית. 
אבל איך שלא נחזיק את המסרגות, האלמנט שתפס אותנו יותר 
מכל בסצנת הסריגה העכשווית הם בתי החתולים שסורגת הסרגנית 
הישראלית נועה אסטרייכר, בעלת המותג "הסורגת לחתולים". 
אסטרייכר שהחלה מסריגת כיסויים לכיסאות ושרפרפים עלתה 
מהר מאוד על הקשר האסוציאטיבי בין חתול מפונק וכדור צמר 
והיא מציעה פריט סרוג ייחודי: בית לחתולים בהתאמה אישית. 
הבתים עשויים מחוטי טריקו, סרוגים בעבודת יד, על שלד ברזל חזק. 
והחתולים? "הם משוגעים על זה, במיוחד בחורף", מספרת המעצבת. 
הבתים/מחבואים לחתולים מגיעים בשלל צבעים לבחירה. לא מעט 
בעלי חתולים לא מתאפקים וקונים אפילו יותר ממקום מחבוא אחד, 

ומציבים אותם במספר מקומות בבית. 
־"הגעתי לסריגה אחרי ניסיונות בתחומי יצירה שונים כמו תכ

שיטים, קדרות ושיפוץ רהיטים. לא למדתי בשום מקום ולא לקחתי 
קורסים — לימדתי את עצמי", מספרת אסטרייכר. "את חוטי הטריקו 
גיליתי לאחרונה והתחלתי לסרוג סלסילות, שטיחים ושרשראות. סוג 
של תרפיה. בלילה, כשאני חוזרת מהעבודה, אני אוהבת לשבת מול 
המחשב, לראות סרט ולסרוג. זה מנקה את הראש ומרגיע. החיסרון 

היחיד — האצבעות כואבות". 
ואיך הגעת לרעיון של בתים לחתולים?

"אומרים שההכרח הוא אבי ההמצאה. אז אחרי שאימצנו חתולה 
שמתי לב שיהיה טוב אם היא תוכל להתכרבל בתוך איזה שהוא 
מחבוא וישר עלה לי הרעיון של בית סרוג. עבדתי בשיטת ניסוי 
וטעייה, עד שהגעתי לשיטה משלי. כשראיתי באיזו מהירות החתולה 
שלי זינקה להתכרבל בתוך הבית שסרגתי לה, הבנתי שעליתי על 
משהו. חתולים אוהבים להיכנס ל'מחבוא', להרגיש כמו ציידים 
ולהיעלם כשמתחשק להם. חוטי הטריקו רכים ונעימים, החתולים 
אוהבים להשחיז עליהם את הציפורניים. אפשר לנקות את הבית עם 
שואב אבק, לחבוט בו עם מחבט שטיחים ולנגב עם מטלית לחה". 
קולקציית הבתים הסרוגים לחתולים של נועה כוללת גם בית דו־
קומתי, לשני חתולים והמחירים הם 300 שקלים לבית בודד ו־600 
noika.ost@gmail. לאיגלו כפול. הזמנות אפשר לבצע במייל

com או בטלפון 7441920־054.

ואם אין לכם חתול? 
גם השטיחים הסרוגים הם טרנד חם. כדאי לבדוק את מותג 
השטיחים הספרדי "נני מרקינה", שהשיק אשתקד משטחים דמויי 
אריח במראה סרוג, או את חברת "האוס דוקטור" הסקנדינבית 
 Healsשבחרה דווקא באהילים סרוגים. חברות גדולות כמו איקאה ו־
הבריטית מיהרו לעשות "העתק והדבק" לעיצובים הנוסטלגיים 

־ואפילו כתר פלסטיק הישראלית השיקה קו
לקציה חדשה במראה סרוג: עציצים, פופים 
לישיבה, שולחן צד, מיטות לחיות מחמד, סלי 
שוק, סלי אחסון וסלי כביסה — כולם עשויים 
פלסטיק גמיש ורך, בדוגמה סרוגה ובצבעים 

פסטליים מעושנים. 
־מי שהלכה די רחוק עם הקטע היא חברת פל

דינוקס, שמייבאת כיסאות וכורסאות מרופדים 
בבדים דמויי סוודרים, או כוסות קפה בדוגמה 
 KARE Design סרוגה. גם המעצבים של

־לא ויתרו על ההזדמנות ליצור פריטים בטקס
טורה מיוחדת בהשראת הטרנד החורפי והוציאו 
קולקציית רהיטים סרוגים לחימום האווירה 
בסלון הביתי: מראות, פרגודים, קופסאות אחסון 
וספסלים סרוגים ממש כמו באופנת הרחוב, כל 
אלה בצבעים עזים ובסערת חושים האופייניים 

לטרנד הסריגה. 
אז אם פעם המסרגות נשלפו לטובת הכנת 
צעיפים, פוזמקאות וסוודרים. היום ה"קניט 
שיק" מחזיר את מלאכת היד והסריגה לקדמת 
הבמה כחלק מהנהירה אחרי אופנת הווינטג' 

־והתשוקה לחמימות בעידן שכל כולו תקשו
רת בין מסכים. או כפי שסיכמו את זה לפני 
מספר שנים כאשר הציגו במוזיאון המומה 
בניו־יורק את התערוכה "תחרה רדיקלית 
וסריגה חתרנית": "מדובר במגמה שתכבוש 

את עולם העיצוב".
הנה, כבשה.

סרוגים
עיצוב | ניצה אבירם

צילום: שאול גולן

פרגוד של 
קארה דיזיין

בית סרוג לחתול של "הסורגת לחתולים"

פוף של רשת 
שטיחים יפים

ספסל סרוג של 
קארה דיזיין

תמונה של צמר 
על טפט של 

גולדשטייין גלרי

נועה אסטרייכר 
בעלת המותג  

"הסורגת לחתולים"

כיסא ואהיל סרוגים 
בקארה דיזיין

H&O עציץ סרוג

פוף של 
הביטאט

בתים סרוגים לחתולים זה הדבר 
הכי חם עכשיו בתחום העיצוב. וגם 
כורסאות וכיסאות סרוגים ואפילו 
אריחים במראה דמוי צמות סרוגות. 
בעידן שבו רוב התקשורת בין בני 
אדם מתקיימת באמצעות חשבונות 
פייסבוק ומסכי טאץ', מה הפלא 
שאנחנו מחפשים קצת חום?
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סרוגים
צ'ורוס, אבל מלוח

 מי קבע שצ'ורוס חייבים להיות מתוקים? קבלו גרסה מלוחה 
ומהירה, מבצק ללא שמרים ועם עשבי תיבול. הולך יופי גם עם אלכוהול 

)מישהו אמר מסיבת סילבסטר?(

לת הירשמן | איי אוכל של בית 

יס
סל

סי 
 יו

ם:
לו

צי

כל מי שחוזר מברצלונה מתמכר 
לצ'ורוס המתוקים. לי זה קרה 
גם עם הגירסה המלוחה, ומיד 

התיישבתי לשחזר את המתכון. הבצק 
שלפניכם קל להכנה )הוא מהיר, ללא שמרים 
והתפחות( והתוצאה היא בעצם צ'ורוס מלוח, 

בצורת מקלות קורדרוי קטנים ומתובלים, 
טעימים מאוד ליד כל האלכוהול במסיבות 

סוף השנה המתקרבות.  
המרכיבים ל־)כ־24 סופגניות "מקלות" 

מוארכות בגודל כ־5 ס"מ(
150 גרם חמאה

1 כפית סוכר
1/2 כפית מלח

3/4 1 כוסות )350 מ"ל( מים
1/4 כוס )50 מ"ל( יין לבן

2 כוסות )280 גרם( קמח תופח
3 כפות קורנפלור

4 ביצים
1/2 כוס בצל ירוק קצוץ דק 
1 כוס פטרוזיליה קצוצה דק

לטיגון:
שמן צמחי לטיגון עמוק, כמו קנולה, תירס 

או חמניות
ההכנה:

1. הבצק: שמים את החמאה בסיר בינוני 
ומחממים מעל להבה בינונית־נמוכה עד 
שהיא נמסה. מוסיפים את הסוכר, המלח, 

המים והיין, מגבירים ללהבה בינונית־
גבוהה ומביאים לרתיחה. מנמיכים את 

הלהבה לבינונית. מוסיפים מיד את הקמח 
והקורנפלור ומבשלים תוך ערבוב מתמיד 

בכף עץ 2 דקות, עד שמתקבלת רביכה 

שנפרדת משולי הסיר. 
2. התערובת: ממשיכים לבשל תוך כדי 

ערבוב עוד 3 דקות, עד שהרביכה מתייבשת 
קצת. מסירים מהכיריים. ממשיכים לערבב 

את הרביכה בכף עץ כ־2 דקות. מוסיפים 
פנימה את הביצים, זו אחר זו, ומערבבים/

מערבלים היטב אחרי כל הוספה, עד שהביצה 
נספגת לחלוטין בבצק. מוסיפים את הבצל 

הירוק והפטרוזיליה ומאחסנים שעה במקרר.
3. הכנת הסיר לטיגון: מחממים בסיר גדול 

את השמן לטיגון, עד שהשמן חם מאוד.
4. עיצוב הצ'ורוס: מרפדים משטח עבודה 
בנייר אפייה ומשמנים אותו קלות. לקבלת 

סופגניות פסים, מכינים בשק זילוף עם צנתר 
משונן בקוטר 2 ס"מ, או מכינים שקית זילוף 

משקיות ניילון רגילות )כאלה שמיועדות 
לסנדוויצ'ים( ומספרי מטבח. ממלאים את 
הצנתר או, אם משתמשים בשקית רגילה, 

ממלאים אותה בבצק, וגוזרים בזהירות באחד 
הקצוות חור קטן, לזילוף הבצק. מזלפים על 
נייר האפייה, במרווחים של 1 ס"מ, רצועות 

בצק באורך 5 ס"מ. באמצעות מספריים, 
גוזרים את הנייר סביב לרצועות — כך יהיה 

קל יותר להעביר אותן לשמן בשלמותן.
5. הטיגון: מכינים מלקחיים. מרימים את 
פיסות הנייר עם רצועות הבצק, הופכים, 

כך שצד הנייר למעלה, ומניחים את הבצק 
בזהירות בשמן החם. מסירים באמצעות 
המלקחיים את הנייר. ממלאים את הסיר 

בשכבה אחת, לא בצפיפות )כדאי לטגן בכמה 
מחזורים( ומטגנים 5־7 דקות, עד ששני 

הצדדים מזהיבים. מעבירים לצלחת מרופדת 
בנייר סופג. מגישים מיד.

בחזרה לשטעטל
י"ל פרץ היה מגדולי הסופרים ביידיש ובעברית ואחד מאבות תקופת 

התחייה. בסיפוריו היטיב לתאר את חיי הקהילה היהודית במזרח אירופה, 
על פשוטי העם והמיוחדות שאפיינה אותה בשטעטל. השנה מציינים מאה 

שנה לפטירתו של פרץ, ועל כן עורך המרכז למורשת היהדות שבאוניברסיטת 
תל־אביב כנס מיוחד בשם "צווישן צוויי בערג — בין שני הרים". ביום ראשון 

הקרוב ולמשך יומיים, ייפתחו מושבים שונים על מורשתו וזכרו של י"ל פרץ. 
בין המשתתפים פרופ' דן לאור, פרופ' אברהם נוברשטרן, פרופ' חנה וירט־נשר 
ועוד. הרצאות הכנס יתקיימו באודיטוריום של המרכז למורשת היהדות ע"ש 

צימבליסטה, אוניברסיטת תל־אביב / אלעד זרט
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כורסאות וכיסאות סרוגים ואפילו 
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בעידן שבו רוב התקשורת בין בני 
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רוצים לקרוא עוד על אופנה? 
xnet. לבלוג של שלי:   כנסו 
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־במקביל לניכור הסוציולוגי המתאפיין ביחסים המת
קיימים יותר ויותר בין מסכי טאץ' ואפליקציות כמו 
ווטסאפ, ממשיך לצבור תאוצה טרנד הסריגה, שמביא 

איתו תחושה חמימה ונוסטלגית. 
במתחם ה"דיזיין ג'נקשן" )designjunction(, אחד הלוקיישנים 

־הרותחים של שבוע העיצוב בלונדון, אי־אפשר היה לברוח מהמו
צרים הסרוגים. 

יותר ויותר אמנים ומעצבים צעירים מאמצים את המוטיב, וברוח 
זו ניתן לראות ברחבי העולם תחנות אוטובוס, פסלים, ספסלי רחוב 
ועצים עליזים, כולם לבושים בבגדים סרוגים ססגוניים )כן, שפרה 

לחלוטין הקדימה את זמנה כאשר סרגה בגדים לעצים(.
המעצבת העכשווית המזוהה ביותר עם הטרנד היא פטרישיה 

־אורקיולה, המנהלת כיום סטודיו סריגה במילאנו. מעצב בולט נו
סף הוא האמן דייב קול שיצר מיצב סריגה ענק ומרשים של דגל 

ארצות־הברית. 
אבל איך שלא נחזיק את המסרגות, האלמנט שתפס אותנו יותר 
מכל בסצנת הסריגה העכשווית הם בתי החתולים שסורגת הסרגנית 
הישראלית נועה אסטרייכר, בעלת המותג "הסורגת לחתולים". 
אסטרייכר שהחלה מסריגת כיסויים לכיסאות ושרפרפים עלתה 
מהר מאוד על הקשר האסוציאטיבי בין חתול מפונק וכדור צמר 
והיא מציעה פריט סרוג ייחודי: בית לחתולים בהתאמה אישית. 
הבתים עשויים מחוטי טריקו, סרוגים בעבודת יד, על שלד ברזל חזק. 
והחתולים? "הם משוגעים על זה, במיוחד בחורף", מספרת המעצבת. 
הבתים/מחבואים לחתולים מגיעים בשלל צבעים לבחירה. לא מעט 
בעלי חתולים לא מתאפקים וקונים אפילו יותר ממקום מחבוא אחד, 

ומציבים אותם במספר מקומות בבית. 
־"הגעתי לסריגה אחרי ניסיונות בתחומי יצירה שונים כמו תכ

שיטים, קדרות ושיפוץ רהיטים. לא למדתי בשום מקום ולא לקחתי 
קורסים — לימדתי את עצמי", מספרת אסטרייכר. "את חוטי הטריקו 
גיליתי לאחרונה והתחלתי לסרוג סלסילות, שטיחים ושרשראות. סוג 
של תרפיה. בלילה, כשאני חוזרת מהעבודה, אני אוהבת לשבת מול 
המחשב, לראות סרט ולסרוג. זה מנקה את הראש ומרגיע. החיסרון 

היחיד — האצבעות כואבות". 
ואיך הגעת לרעיון של בתים לחתולים?

"אומרים שההכרח הוא אבי ההמצאה. אז אחרי שאימצנו חתולה 
שמתי לב שיהיה טוב אם היא תוכל להתכרבל בתוך איזה שהוא 
מחבוא וישר עלה לי הרעיון של בית סרוג. עבדתי בשיטת ניסוי 
וטעייה, עד שהגעתי לשיטה משלי. כשראיתי באיזו מהירות החתולה 
שלי זינקה להתכרבל בתוך הבית שסרגתי לה, הבנתי שעליתי על 
משהו. חתולים אוהבים להיכנס ל'מחבוא', להרגיש כמו ציידים 
ולהיעלם כשמתחשק להם. חוטי הטריקו רכים ונעימים, החתולים 
אוהבים להשחיז עליהם את הציפורניים. אפשר לנקות את הבית עם 
שואב אבק, לחבוט בו עם מחבט שטיחים ולנגב עם מטלית לחה". 
קולקציית הבתים הסרוגים לחתולים של נועה כוללת גם בית דו־
קומתי, לשני חתולים והמחירים הם 300 שקלים לבית בודד ו־600 
noika.ost@gmail. לאיגלו כפול. הזמנות אפשר לבצע במייל

com או בטלפון 7441920־054.

ואם אין לכם חתול? 
גם השטיחים הסרוגים הם טרנד חם. כדאי לבדוק את מותג 
השטיחים הספרדי "נני מרקינה", שהשיק אשתקד משטחים דמויי 
אריח במראה סרוג, או את חברת "האוס דוקטור" הסקנדינבית 
 Healsשבחרה דווקא באהילים סרוגים. חברות גדולות כמו איקאה ו־
הבריטית מיהרו לעשות "העתק והדבק" לעיצובים הנוסטלגיים 

־ואפילו כתר פלסטיק הישראלית השיקה קו
לקציה חדשה במראה סרוג: עציצים, פופים 
לישיבה, שולחן צד, מיטות לחיות מחמד, סלי 
שוק, סלי אחסון וסלי כביסה — כולם עשויים 
פלסטיק גמיש ורך, בדוגמה סרוגה ובצבעים 

פסטליים מעושנים. 
־מי שהלכה די רחוק עם הקטע היא חברת פל

דינוקס, שמייבאת כיסאות וכורסאות מרופדים 
בבדים דמויי סוודרים, או כוסות קפה בדוגמה 
 KARE Design סרוגה. גם המעצבים של

־לא ויתרו על ההזדמנות ליצור פריטים בטקס
טורה מיוחדת בהשראת הטרנד החורפי והוציאו 
קולקציית רהיטים סרוגים לחימום האווירה 
בסלון הביתי: מראות, פרגודים, קופסאות אחסון 
וספסלים סרוגים ממש כמו באופנת הרחוב, כל 
אלה בצבעים עזים ובסערת חושים האופייניים 

לטרנד הסריגה. 
אז אם פעם המסרגות נשלפו לטובת הכנת 
צעיפים, פוזמקאות וסוודרים. היום ה"קניט 
שיק" מחזיר את מלאכת היד והסריגה לקדמת 
הבמה כחלק מהנהירה אחרי אופנת הווינטג' 

־והתשוקה לחמימות בעידן שכל כולו תקשו
רת בין מסכים. או כפי שסיכמו את זה לפני 
מספר שנים כאשר הציגו במוזיאון המומה 
בניו־יורק את התערוכה "תחרה רדיקלית 
וסריגה חתרנית": "מדובר במגמה שתכבוש 

את עולם העיצוב".
הנה, כבשה.

סרוגים
עיצוב | ניצה אבירם
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