
60  אדם עולם > קיץ 2011

הלה פוקס מלאכות
שקשקית של בד

לא מזמן עברתי דירה, וגיליתי שצריך המון 
יצירה,  חומרי  מטבח,  כלי  לבגדים,  אריזות: 
ספרים, עזרה ראשונה, שנייה, שלישית… תוך 
גיליתי את קסמם של השקים  כדי האריזות 
הפשוטים והגאוניים שעדי דורי (המופלאה) 

לימדה אותי להכין לפני כמה שנים.
השקים האלה הם גם פיתרון מעולה לאחסון 
סוגי  בין  (להפרדה  במקרר  מזון  של  יומיומי 
ירקות ולשמירה על טריות העלים), שמירה 
לגן/בי"ס/ אוכל  שקית  במקפיא,  לחם  של 

עבודה, שק כביסה, תחליף לשקיות לשוק ועוד 
שימושים רבים אחרים… והכול בעזרת שלושה 
דברים – חולצה/גופייה, מספריים ושתי ידיים 

– ובחצי שעת עבודה לכל היותר. 
לא דרוש ניסיון קודם, וגם בעלי שתי ידיים 
יצליחו ליצור שקשקית לתפארת  שמאליות 
מדינת ישראל. כמו כן, זו בהחלט עבודה נעימה 

עם הילדים בחופש.

אז מה עושים?
לוקחים גופייה או חולצה ישנה, אפשר גם 
מכסים  או  אותם,  (תופרים  חורים  עם  אחת 
בטלאים צבעוניים) או מוכתמת. מניחים את 

החולצה על משטח ישר ומתחילים לגזור: 
קו  אחרי  קצת  השרוולים  את  גוזרים   .1  
של  הכתפיות  את  ויוצרים  שלהם,  התפר 
השקית (תמונה 1). אם בחרנו בגופייה אפשר 

לדלג על השלב הזה.
2. גוזרים "פרנג'ים": לרוחב החלק התחתון 
של החולצה גוזרים רצועות רצועות (תמונה 2). 
נקבל שתי רצועות בכל גזירה, היות והחולצה 

בעלת שני צדדים.
3. קושרים את הרצועות זו לזו. כאן יש שתי 
אפשרויות: לקשור לאורך כפי שגזרנו – פשוט 
קושרים אחד לשני – או לקפל לרוחב ולקשור 
יש לקשור היטב, על מנת שלא   .(3 (תמונה 
ייווצרו רווחים בין הקשירות ויהיו לנו חורים 

בתחתית השקשקית.
זהו. יש לנו שקשקית! 

שיפורים והמלצות:              
• אם לדוגמה רוצים שק כביסה או שק שיכיל 
הרבה דברים, צריך חולצה במידה גדולה.                                                           

•  במקום "פרנג'ים" אפשר לתפור את 
תחתית השק במכונת תפירה (מומלץ להפוך 
אחרי התפירה, כדי שהתפר יהיה בפנים).                                                        

• אם ניקח חולצה שיש עליה איור 
או הדפס, נקבל שקשקית מעוצבת.                              

• אם החולצה בצבע חלק, אפשר לקשט 
ולהוסיף רקמה עם השם, או להכין ולתפור 

כיס, שיכול להיות גם עבור פנקס קטן 
אם רוצים להכין מהחולצה שקית לשוק.              

• אפשר לתת לילדים צבעים כדי שיציירו 
בהם על השקית, וגם אפשר לקשור לה 

סרטים משאריות של בדים אחרים.
       

 בהצלחה ובכיף!
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איך הופכים את החולצות שכבר לא צריך לשקית רב פעמית ורב תכליתית


