
Bluzka dziewczęca

Rękawy:
Robimy od góry do dołu. Naokoło otworu 
na rękawy nabieramy 60 oczek, zakłada-
my marker początkowy i robimy w dół, 
zamykając co 10 rzędów z obu stron mar-
kera po 2 oczka. Przerabiamy w ten spo-
sób 80 rzędów, potem robimy 6 rzędów 
ściągaczem i kończymy rękaw.
Uwaga: u mnie rękaw ma długość ¾, ale 
można go swobodnie przedłużyć.

Wykończenie:
Całość zszywamy, chowamy nitki, sweter 
moczymy w letniej wodzie z dodatkiem 
płynu, wygniatamy, lekko naciągamy i po-
zostawiamy do wyschnięcia na ręczniku.

Zamykanie oczek:
Za markerem – 2 oczka razem na prawo. 
Przed markerem — zdjąć 1 o. jak do prze-
robienia na prawo, 1 OP, przełożyć oczko 
zdjęte nad przerobionym oczkiem.

Bluzka dziewczęca z miękkiej włóczki 
Materiały: La Passion Daisy (50 g / 171 m, 
70% mikrofibra, 30% poliamid), zużycie 
włóczki 3 motki, druty z żyłką 3 mm.
Próbka: 10 x 10 cm – 24 oczka x 34 rzędy.
Rozmiar: 116 cm.

Ściegi:
Wzór podstawowy: oczka prawe na pra-
wej stronie robótki, oczka lewe po lewej 
stronie robótki.
Ściągacz: 1 OP, 1 OL.
Wzór góry sweterka:
1 rząd wzoru: 4 OP, narzut, 2 oczka razem 
*5 OP, narzut, 2 oczka razem* 4 OP (część 
zaznaczoną gwiazdką powtarzamy).
2 rząd wzoru: powtarzamy jak oczka scho-
dzą z drutu, wzór powtarzamy 4 rzędy.
5 rząd: 4 OP, oczko robione z narzutu 
spuszczamy, żeby się spruło, (w to miej-
sce nabieramy nowe oczko z nitki po-
przecznej), narzut, 2 oczka razem, 5 OP 

– powtarzamy.
W ten sposób powtarzamy rzędy 1 – 5 
przesuwając tylko cały wzór o jedno ocz-
ko w prawo.

Wykonanie tyłu:
Na druty z żyłką 3 mm nabieramy 
80 oczek i przerabiamy ściągacz 6 rzędów, 
następnie zaczynamy ściegiem podsta-
wowym przerabiać w górę 80 rzędów.
Wzór przerabiamy w górę 40 rzędów i zo-
stawiamy na drutach.

Przód:
Robimy podobnie jak tył. Część gładka ma 
80 rzędów, potem przerabiamy 35 rzę-
dów wzoru i kształtujemy dekolt. Na 
środku zostawiamy 30 oczek, a zaczyna-
jąc od prawej strony robótki, przerabiamy 
rzędami skróconymi, kształtując ramiona 
w następujący sposób:
Przerabiamy do 15 oczek przed środ-
kiem robótki, zawijamy oczko i wracamy, 
czynność powtarzamy, zmniejszając co 
6 oczek odległość, potem przerabiamy ca-
łość, podnosząc owinięte oczka i tę samą 
czynność powtarzamy z lewej strony.
Przód łączymy z tyłem, zamykając oczka 
na ramiona po 21 oczek z każdej strony, 
zostawiamy oczka na dekolt i zamykamy 
je elastycznym zakończeniem.
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