
Pattern B: Knit first on a Circular Needle,
and then on Double Pointed Needles
(Or, you can work the entire hat on double pointed
needles, if you prefer)

Loosely cast on 96 stitches. Join work, place marker,
and work in K2 P2 rib until work measures
9.5 inches / 24 cm.

Shape crown:

(Here you begin a series of decrease rounds. When
you find the hat getting too small to work on the circular
needle, switch to double pointed needles.)

Round 1: K2, P2tog to end of round. 72 stitches remain.

Round 2: K2 P1

Round 3: K2tog, P1 to end of round. 48 stitches remain.

Round 4: K1, P1

Round 5: K2tog to end of round. 24 stitches remain.

Round 6: Knit

Round 7: K2tog to end of round. 12 stitches remain.

Round 8: Knit

Round 9: K2tog to end of round. 6 stitches remain.

Break yarn, leaving a 6-inch / 15 cm. length. With a
tapestry needle, thread the yarn through the remaining
6 stitches and pull tight. Weave in the ends and admire
your work! Please wash & dry your hat before mailing.

SIMPLE SOLDIER’S HAT, TWO WAYS
There are two patterns here, one for a hat that can be knit flat on two straight needles and one for a hat that can be
knit in the round on a circular needle and/or double pointed needles. The latter method is recommended because it
requires less sewing up at the end and tends to look neater.
Yarn: You must use machine washable plain black worsted weight yarn – this is in order to comply with both the
soldiers’ requests and army regulations. Look for a yarn that is soft, warm and non-felting. Superwash wool is best,
acrylic or a wool/acrylic mix is okay. You’ll probably need about 220 yds. / 200 m.
Gauge: 24 to 28 stitches = 4 inches/10 cm. in K2P2 rib stitch
Needles: Use whatever size needle you need to get gauge. The 4 mm – 5.5 mm range is a good place to start.
For circulars, use a small circumference, 12” to 16” / 30-40 cm.

When your hat’s done mail it to: Channah Koppel, POB 3081, Efrat 90435 Israel
Please include an email address so that I can let you know when it’s arrived. Once your
hat is here, I’ll affix a label that looks like the one on the right and make sure that it gets to
a soldier who can use and appreciate it.

Pattern A: Knit on Two Straight Needles
Loosely cast on 98 stitches and work back and forth
in K2 P2 rib as follows:
Round 1 (right side): K1, [K2, P2] until one stitch
remains, K1
Round 2 (wrong side): P1, [K2, P2] until one stitch
remains, P1
Repeat these 2 rounds until work measures
9.5 inches / 24 cm., ending with a wrong side row.
Shape crown:
Row 1: On right side, K1, [K2, P2tog], K1.
74 stitches remain.
Row 2: P1, [K1, P2], P1
Row 3: On right side, K1, [K2tog, P1], K1.
50 stitches remain.
Row 4: P1, [K1, P1], P1
Row 5: K1 [K2tog], K1. 26 stitches remain.
Row 6: Purl
Row 7: K1, [K2tog], K1. 14 stitches remain.
Row 8: Purl
Row 9: K1, [K2tog], K1. 8 stitches remain
Break yarn, leaving a 20-inch / 51 cm. length. With a
tapestry needle, thread the yarn through the remaining
8 stitches, pull tight, and then sew up the back seam
using mattress stitch, being careful to match up the
rows. Weave in the ends and admire your work!
Please wash & dry your hat before mailing.

To learn more about the hats, go to HatsforIsraeliSoldiers.blogspot.com
The hats are distributed by A Package from Home, an organization that send thousands of care packages to IDF
combat soldiers. To donate or see the complete contents of their packages for soldiers, visit apackagefromhome.org

ÏÈÈÁÏ†Ú·ÂÎ
soldier hat

Knit a hat according to this pattern, mail it to us and we’ll make sure it gets to a combat soldier who could really use it.
Hundreds of  soldiers are already wearing our hats and many more are waiting for one.. .

HELP WARM UP AN ISRAELI SOLDIER - BODY AND SOUL!



כובע†לחייל†≠†הוראות†סריגה
יש†פה†≥†דוגמאות†≠†לסריגה†בשתי†מסרגות†או†במסרגה†אחת†עגולהÆ†האופציה†השניה†עדיפה¨†כי†אין†צורך†לתפור†את†הכובע†בסוף

Æוהתוצר†הסופי†חלק†יותר

צמר∫†∞∞±†גרם†או†∞∞≥†מטר†של†חוט†שחור†בעובי†בינוניÆ†יש†לבחור†חוט†רך†©לא†מגרד®†שניתן†לכבס†במכונה†≠†זה†יכול†להיות†צמר

Æהעיקר†שאפשר†יהיה†לכבס†את†הכובע†במכונה†Æאו†אקרילן†או†תערובת†של†שניהם

קנה†המידה∫†∏≥≠¥≥†עיניים†%†∞±†ס¢מ†כאשר†סורגים†לפי†הדוגמא†©≥†ימין†≥†שמאל®

מסרגות∫†≥†מסרגות†ישרות†או†מסרגה†±†עגולה†באורך†כולל†של†∞≤†עד†∞¥†ס¢מ†©קטן†מהסטנדרט®†וסט†של†מסרגות†גרביים

Æחשוב†לבדוק†את†קנה†המידה†Æמ¢מ¨†תלוי†בצפיפות†הסריגה†שלך†µÆµ†מספר†מסרגה∫†¥†עד†Æבאותה†מידה

תשלחי†קצת†חום†לחייל†לוחם°

ÏÈÈÁÏ†Ú·ÂÎ
soldier hat
Æאותו† †יעריך †שבאמת †לחייל †יגיע †שזה †נדאג †ואנו †הנ¢ל †לכתובת †שלחי †הדוגמא¨ †לפי †כובע סרגי

ÆÆÆמאות†של†חיילים†כבר†חובשים†את†הכובעים†האלו†ועוד†הרבה†מחכים

הוראות†לסריגה†בשתי†מסרגות∫

Æעיניים†π∏†להעלות

שורה†±∫†צד†ימין†של†העבודה†©הצד†החיצוני†של†הכובע®

±†עß†ימין†¸≥†עß†ימין¨††≥†עß†שמאל˛†לחזור†על†הדוגמא†בתוך

הסוגריים†עד†סוף†השורה†ולסיים†ב≠†±†עß†ימין

שורה†≥∫†צד†שמאל†של†העבודה†©הצד†הפנימי†של†הכובע®

±†עß†שמאל†¸≥†עß†ימין¨†≥†עß†שמאל˛†לחזור†על†הדוגמא†בתוך

הסוגריים†עד†סוף†השורה†ולסיים†ב≠†±†עß†שמאל

Æס¢מ†ולסיים†בצד†הפנימי†≤¥Æµ†להמשיך†כך†עד†לגובה†של

סגירת†האמצע∫

שורה†±∫†±†עß†ימין†¸≥†עß†ימין¨†ואת†עיני†השמאל†לצמצם¨

Æ˛כל†שתי†עיני†שמאל†נסרגות†יחד†לעין†שמאל†אחת

Æנותרו†סה¢כ†¥∑†עיניים†Æימין†ßלסיים†ב≠†±†ע

שורה†≥∫†±†עß††שמאל††¸±†עß††ימין¨†≥†עß††שמאל˛¨†לסיים†ב≠†±

עß†שמאל

שורה†≤∫†לצמצם†כל†≥†עß†ימין†לעין†אחתÆ†עיני†שמאל†לסרוג

כפי†שהן∫ ±†עß†ימין†¸≥†עß†ימין†ביחד¨†±†עß†שמאל˛¨†לסיים
Æשמאל†ßימין¨†±†ע†ßעיניים¨†בסדר†של†±†ע†µ∞†נותרו†Æימין†ßב≠†±†ע

ßימין¨†±†ע†ßשמאל†¸±†ע††ßשורה†¥∫†חוזרים†ללא†שינוי¨†±†ע

שמאל˛Æ†לסיים†ב≠†±†עß†שמאל

שורה†µ∫†מצמצמים†כל†≥†עיניים†סמוכות¨†©ימין†ושמאל®¨†לעין

ימין†אחת¨†ככה∫†±†עß†ימין†¸≥†עß†ביחד†לעין†ימין˛†ולסיים†ב≠†±

Æנותרו†∂≥†עיני†ימין†Æימין†ßע

Æשורה†∂∫†חוזרים†בשמאל¨†ללא†שינוי

שורה†∑∫†±†עß†ימין†¸≥†עß†ימין†ביחד˛†לסיים†ב≠†±†עß†ימיןÆ†נותרו

Æסה¢כ†¥±†עיניים

Æשורה∏∫†חוזרים†בשמאל¨†ללא†שינוי

Æימין†ßימין†ביחד˛†לסיים†ב≠†±†ע†ßימין†¸≥†ע†ßע†±†∫π†שורה

Æסה¢כ†∏†עיניים

גוזרים†את†החוטÆ†משאירים†בערך†חצי†מטרÆ†בעזרת†מחט

צמר†עבה†ולא†חדה¨†משחילים†את†קצה†החוט†דרך†כל†∏

העיניים†שנותרו†על†המסרגותÆ†מותחים†ובעזרת†המחט

תופרים†בשארית†החוט†את†תפר†הצד¨†תוך†הקפדה†על†תיאום

Æנא†לכבס†ולייבש†את†הכובע†לפני†המשלוח†Æבין†השורות

הוראות†לסריגה†במסרגה†עגולה∫

סורגים†את†רוב†הכובע†במסרגה†עגולה†ומסיימים†עם†מסרגות

Æניתן†גם†לסרוג†את†כל†הכובע†במסרגות†גרביים†Æגרביים

להעלות†∂π†עיניים†ולסגור†לעיגולÆ†כדאי†לסמן†את†תחילת

Æס¢מ†≤¥Æµ†שמאל†עד†לגובה†של†ßימין¨†≥†ע†ßלסרוג†≥†ע†Æהשורה

Æבשלב†זה¨†יש†להעביר†את†העבודה†למסרגות†גרביים

לצמצם†עיניים†בסדר†הבא∫

שורה†±∫†לסרוג†עיני†ימין†כרגיל†ולצמצם†את†עיני†השמאל¨

כל†≥†עיני†שמאל†נסרגות†ביחד†לעין†שמאל†אחתÆ†נותרו†≥∑

Æשמאל†ßימין¨†±†ע†ßעיניים¨†≥†ע

Æשמאל†ßימין¨†±†ע††ßע†≤†Æשורה†≥∫†ללא†שינוי

שורה†≤∫†מצמצמים†את†עיני†הימין¨†כל†≥†עיניים†נסרגות†ביחד

לעין†ימין†אחתÆ†עיני†שמאל†נסרגות†כרגיל¨†כפי†שהםÆ†נותרנו

Æשמאל†ßימין¨†±†ע†ßעם†∏¥†עיניים¨††בסדר†של†±†ע

Æשמאל†ßימין¨†±†ע†ßשורה†¥∫†חוזרים†ללא†שינוי¨†±†ע

שורה†µ∫†מצמצמים†ל≠¥≥†עיני†ימיןÆ†כל†≥†עיניים†סמוכות¨†ימין

Æושמאל¨†נסרגות†ביחד†לעין†ימין†אחת

Æשורה†∂∫†חוזרים†ללא†שינוי¨†¥≥†עיני†ימין

Æשורה†∑∫†כל†≥†עיניים†סמוכות†נסרגות†ביחד†לעין†ימין†אחת

Æמצמצמים†ל≠≥±†עיני†ימין

Æשורה†∏∫†חוזרים†ללא†שינוי¨†≥±†עיני†ימין

Æכל†≥†עיניים†סמוכות†נסרגות†ביחד†לעין†ימין†אחת†∫π†שורה

Æמצמצמים†ל≠∂†עיני†ימין

גוזרים†את†החוטÆ†משאירים†µ±†ס¢מ†אורךÆ†בעזרת†מחט†צמר

עבה†משחילים†את†החוט†דרך†∂†העיניים†שנותרוÆ†מהדקים

וקושרים†כדי†למנוע†את†פרימת†העבודהÆ††נא†לכבס†ולייבש

Æאת†הכובע†לפני†המשלוח

HatsforIsraeliSoldiers.blogspot.com†≠ניתן†לקרוא†יותר†על†פרויקט†הכובעים¨†באנגלית¨†ב

הכובעים†מתחלקים†לחיילים†בעזרת†¢חבילה†מהבית¢¨†אירגון†ששולחת†אלפי†חבילות לחיילים†קרביים†בצה¢לÆ†אפשר†לתרום
apackagefromhome.org†ולקבל†פרטים†על†תוכן†החבילות†באתר

π∞¥≥µ†אפרת†¨≥∞∏±†ÆדÆנא†לשלוח†את†הכובע†המוכן†ל∫†חנה†קופל¨†ת

נא†לכלול†כתובת†אי≠מייל†כדי

Æשאוכל†להודיעך†שהכובע†הגיע

†תווית†בד†בפנים †אתפור אני

©ראי†דוגמא®†ואדאג†שהכובע

Æיגיע†לחייל†שבאמת†ייהנה†ממנו


