
Czapeczka  
dla niemowlęcia

Niemowlęca czapeczka z włóczki Miya.

Materiały: Kordonek AltınBaşak Miya – 1 motek (50 g / 125 m); 
druty z żyłką 2,5 mm dł. 40 cm; 1 marker; igła dziewiarska; 3 de-
koracyjne, tiulowe kwiatuszki.
Wymiary: Głębokość czapeczki 15 cm, szerokość 42 cm

Objaśnienia:
Skróty: OP – oczko prawe, OL – oczko lewe, N – narzut, 2 OPR – 
dwa oczka prawe razem, 2 OLR – dwa oczka lewe razem, WW – 
wzór warkoczowy, ** – powtarzać, to co między gwiazdkami

Ściegi:
Wzór ściągaczowy:*5 oczek lewych, 3 oczka prawe*
Wzór warkoczowy:
Rząd 1: *5 oczek lewych, 3 oczka prawe*
Rząd 2: 5 oczek lewych, zdjąć 1 oczko na prawy drut, przerobić 
2 oczka prawe razem, przeciągnąć przez zdjęte oczko*
Rząd 3: *5 oczek lewych, 1 oczko prawe, narzut , 1 oczko prawe*
Rząd 4: *5 oczek lewych, 3 oczka prawe*

Opis wykonania:
1. Na druty z żyłką nabrać 104 oczka, włożyć marker oznaczają-
cy początek robótki, zamknąć w okrążenie.
2. Przerabiać wzorem ściągaczowym przez 2 cm.
3. Przerabiać wzorem warkoczowym przez 32 rzędy
Rząd 33 – *2 OLR, 3 OL, 3 OP*
Rząd 34 – *4 OL, zdjąć 1 oczko na prawy drut, przerobić 2 oczka 
prawe razem, przeciągnąć przez zdjęte oczko*

Rząd 35 – *4 OL, 1 oczko prawe, narzut , 1 oczko prawe*
Rząd 36 – *4 OL, 3 oczka prawe*
Rząd 37 – *2 OLR, 2 OL, 3 OP*
Rząd 38 – *3 OL, zdjąć 1 oczko na prawy drut, przerobić 2 oczka 
prawe razem, przeciągnąć przez zdjęte oczko*
Rząd 39 – *3 OL, 1 oczko prawe, narzut, 1 oczko prawe*
Rząd 40 – *3 OL, 3 OP*
Rząd 41 – *2 OLR, 1 OL, 3 OP*
Rząd 42 – *2 OL, zdjąć 1 oczko na prawy drut, przerobić 2 oczka 
prawe razem, przeciągnąć przez zdjęte oczko*
Rząd 43 – *2 OL, 1 oczko prawe, narzut, 1 oczko prawe*
Rząd 44 – *2 OL, 3 OP*
Rząd 45 – *2 OLR, 3 OPR*

Wykończenie:
Uciąć nitkę, nawlec na igłę dziewiarską, przeciągnąć przez po-
zostałe oczka, zaszyć.

Gotowy wyrób moczymy w zimnej wodzie. Wyciskamy w ręcz-
nik. Suszymy na płasko. Chowamy nitki. Przyszywamy dekora-
cyjne kwiatuszki.

Czapeczkę można wykonać w dowolnym rozmiarze, zwiększając 
liczbę oczek i ilość powtórzeń wzoru.

Projekt i wykonanie czapeczki: p. Elżbieta Wrześniak
Zdjęcia: p. Aneta Fórmaniak
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