
Sweter dziecięcy 
z kapturem

Materiały: 4 motki włóczki Opus Benia 
(70 % akryl, 30 % wełna 100 g / 174 m, 
kolor 246); druty 4,5 mm – 5 mm, marke-
ry, guziki.
Rozmiar: na dziecko wysokości 128 cm, tj. 
w wieku 8 – 9 lat.

Sweterek dziergany jest bezszwowo od 
góry.

Skróty: OP – oczko prawe, OL – oczko 
lewe, WM – wstawić marker, DO – dodać 
oczko z poprzecznej nitki (prawe lub lewe) 
PM – przełóż marker.

Ściegi: ścieg gładki prawy – oczka prawe 
na prawej stronie, lewe na lewej stronie)
Ściągacz: 1 o. prawe, 1 o. lewe
Dżersej – prawe oczka na prawej i lewej 
stronie.

Opis wykonania
Na druty 5 mm nabrać dowolną meto-
dą 66 oczek. Przerobić pierwszy rząd 
oczkami lewymi. Drugi rząd przerabiać 

następująco: 12 OP, DO prawe, WM, 
2 OL, WM, DO prawe, 6 OP, DO prawe, 
WM, 2 OL, WM, DO prawe, 22 OP, DO 
prawe, WM, 2 OL, WM, DO prawe, 6 OP, 
DO prawe, WM, 2 OL, WM, DO prawe, 
12 OP. (Mamy w sumie dobrane 8 oczek.)
Lewa strona: oczka tak jak schodzą 
z drutu.
Powtarzać te dwa rzędy aż uzyskamy 
raglan długi na 18 cm tzn. musimy mieć 
dobranych po 15 oczek na raglanie.

Rozdzielenie rękawów od korpusu
Przerobić 28 oczek, przełożyć na nitkę 
oczka rękawa tj. 38 oczek. WM
Dobrać 8 oczek, WM i połączyć z oczkami 
tyłu i dziergać do drugiego rękawa, potem 
znów przełożyć na nitkę 38 oczek. WM, 
dobrać 8 oczek, WM i dziergać do końca 
rzędu.
Lewa strona: dziergamy do markera. 
Osiem dobranych oczek przerabiamy na 
lewej stronie jako oczka prawe. 
Następny rząd: po prawej stronie oczka 
tak jak schodzą z drutu. Na lewej stronie 
tak samo.

Powtarzamy te dwa rzędy do uzyskania 
odpowiedniej długości sweterka. W przy-
padku sweterka na zdjęciach były to 
34 cm.

Musimy pamiętać o dodawaniu oczek po 
bokach w 15-tym rzędzie 1 DO przed OL 
– 8 OL – 1 DO – wszystkie oczka z nitki 
poprzecznej (4 dodane)
co 5 rzędów dodać 2razy
co 13 rzędów 1 raz, i co 9 rząd 1 raz

Kieszonka
Na wysokości 16 cm od pachy przerobić 
10 oczek prawych, odłożyć na zapasową 
nitkę 10 oczek, dobrać 10 oczek i dziergać 
do drugiego przodu, potem tak samo wy-
konać drugą kieszonkę.
Lewa strona: 10 oczek kieszonki dziergać 
ściągaczem 1 OP, 1 OL. (4 rzędy)
Zakończyć korpus 4 rzędami dżerseju pra-
wego i zamknąć oczka.
Rękawy
Nabrać na druty z żyłką oczka z nitki i do-
brać 8 oczek tak jak pod pachą.

Sweterek z kapturem dla dziewczynki
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Ja dziergałam rękawy na okrągło. Zaznaczyć środek rękawa 
markerem i dziergać w okrążeniu
Ujmować oczka po 2 co 5 rzędów, 5 razy co 10 rzędów 1 raz. 
Mają być 32 oczka. Dziergać do 32 cm długości rękawa.
Mankiet rękawa: 18 okrążeń i zamknąć oczka. Mankiet wyko-
nać dżersejem prawym (1 okrążenie oczka lewe, 2 okrążenie 
oczka prawe).
Drugi rękaw wykonać tak samo.

Plisy na guziki
Nabrać po 52 na prawej stronie przodu i dziergać OP na pra-
wej i lewej stronie. W 3 rzędzie zrobić dziurki na guziki tzn. 
zamknąć 1 oczko (przerobić dwa razem) i zrobić narzut.
W następnym rzędzie narzuty przerobić na prawo. Po przero-
bieniu 5 rzędów zamknąć oczka (luźno).
Drugą plisę zrobić identycznie ale bez dziurek.
Kaptur
Nabrać na druty 5 mm 66 oczek z brzegu oczek początkowych. 
4 oczka dżersejem prawym,58 oczek gładkim prawym, 4 oczka 

dżersejem prawym. Dziergamy do wysokości 23 cm. Łączymy 
brzegi tzw. metodą trzeciego drutu lub zszywamy.

Wykończenie kieszonki
Nabieramy na druty 5 mm 10 zakończonych wcześniej oczek 
i dziergamy na wysokość 8 – 9 cm. Zakańczamy oczka i przy-
szywamy kieszonkę.

Wykończenie
Przyszywamy guziki i chowamy nitki.
Moczymy nasz sweterek, wyciskamy w ręcznik i suszymy na 
płasko. 

Miłego noszenia.

Projekt, wykonanie, opis: Pani Małgorzata Bania, 
https://kwietniowedlubanki.blogspot.com 

Włóczki, zdjęcia, skład: Bafpol, www.bafpol.pl 
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