Robótki dla każdego
Łatwo szybko, tanio - tylko
z włóczkami OPUS
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Wykorzystywanie materiałów zawartych w katalogu bez zgody firmy Bafpol jest zabronione. Stanowią one własność prywatną.
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MODEL 1
Wiązany sweter
z szalowym kołnierzem
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Materiał: 650 gr. włóczka Rozetti First Class,
druty proste 4 i 4,5mm, druty na żyłce 3,5mm,
wstążka satynowa 50mm około 150cm
Rozmiar: S (M, L, XL, XXL)
Instrukcja
20 oczek i 40 rzędów = 10cm ściegu
francuskiego na drutach 4,5mm
26 oczek i 34 rzędy = 10cm dla (2 oczka
prawe, 2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym
na drutach 4mm
Tył + rękawy
Druty 4mm, nabieramy 114 (126, 138, 150, 162)
oczka przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka
lewe ) ściegiem ściągaczowym do uzyskania
7,5cm, kończymy rzędem lewostronnym.
Zmniejszamy o 24 (26, 28, 30, 32) oczka
równomiernie w ostatnim rzędzie ściągacza –
90 (100, 110, 120, 130) oczek pozostawiamy.
Zmieniamy druty na 4,5mm i ścieg
francuski. Przerabiamy tym ściegiem do
uzyskania długości 47cm, kończymy rzędem
lewostronnym.
Dobieramy po dodatkowych 30 oczek na obu
końcach następnych rzędów – 150 (160, 170,
180, 190) oczek. Przerabiamy do osiągnięcia
długości 19 (20, 21,5, 23, 24)cm od dobranych
oczek.
Zakańczamy po 57 (61, 65, 69, 73) oczek
z obu stron rzędów - 36 (38, 40, 42, 44) oczek
pozostawiamy
Zakończyć pozostałe oczka na tył dekoltu.

Lewy przód + rękaw
Druty 4mm, nabieramy 58 (66, 70, 78, 82) oczek
i przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe)
ściegiem ściągaczowym do uzyskania długości
7,5cm, kończymy rzędem lewostronnym.
Zmniejszamy o 13 (15, 15, 17, 17) oczek
równomiernie w ostatnim rzędzie ściągacza
– 45 (51, 55, 61, 65) oczek pozostawiamy.
Zmieniamy druty na 4,5mm i ścieg na
francuski.
Przerabiamy tym ściegiem do uzyskania
długości 30,5cm od początku robótki,
zakańczamy rzędem lewostronnym.
Dekolt
Od brzegu dekoltu, zamykamy 3 oczka
jednorazowo, potem zmniejszamy 1 oczko
w każdym prawostronnym rzędzie trzykrotnie,
później zmniejszamy o 1 oczko w co drugim
prawostronnym rzędzie potarzamy tę czynność
8 (10, 10, 12, 12) razy, a następnie w co trzecim
prawostronnym rzędzie 4 razy – 27 (33, 37, 43,
47) oczek otrzymujemy.
W tym samym czasie, kiedy długość robótki
ma 47cm, dobieramy 30 oczek na rękaw
- 57 (61, 65, 69, 73) oczek otrzymujemy.
Przerabiamy ściegiem francuskim do momentu
kiedy długość robótki będzie taka sama jak tył.
Zakańczamy wszystkie oczka.
Prawy przód
Przerabiamy tak samo jak lewy przód
odwracając kształt.
Kołnierz
Druty na żyłce 3,5mm, nabieramy 286 (298,
310, 322, 334) oczek i przerabiamy (2 prawe,
2 lewe) ściegiem ściągaczowym przez
4 rzędy.
Zmniejszamy o 2 oczka od początku przez
następne 20 rzędów – 246 (258, 270, 282,
294) oczka otrzymujemy.
Zmniejszamy o 4 oczka od początku przez
następne 30 rzędów – 126 (138, 150, 162,
174) oczek otrzymujemy.
Zamykamy wszystkie pozostałe oczka.
Zakończenie
Zszywamy ramiona. Wyrównać
zwężaną
krawędź dekoltu do środka tylnej części
dekoltu. Doszyć kołnierz na miejsce.
Zakończenie rękawów
Druty 3,5mm, nabierz 142 (154, 162, 174,
182) oczka prawe i przerób do o koła rękawa
(2 prawe, 2 lewe) ściegiem ściągaczowym do
uzyskania 7,5cm.
Zakończ wszystkie oczka ściągacza.
Doszyć ściągacze do rękawa. Przygotuj
wstążkę satynową i doszyj ją w połowie talii do
każdej ze stron przodu.
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Model 2
Sweter
Materiał: 500 gr. włóczka Opus Sofia, druty
6 i 12mm
Rozmiar: S, M
Tył
Druty 12mm, nabieramy 20 oczek, przerabiamy
ściegiem
dżersejowym
do
uzyskania
długości 30cm, umieszczamy znaczniki po
obu końcach robótki, przerabiamy ściegiem
dżersejowym kolejne 20cm. W ostatnim
rzędzie prawostronnym zamykamy luźno
wszystkie oczka.

Przód
Przerabiamy w taki sam sposób jak tył do
długości 30cm, umieszczamy znaczniki po obu
stronach robótki. Przerabiamy dalej ściegiem
dżersejowym do otrzymania długości 37cm.
Kolejny rząd (prawa strona): 7 prawych oczek,
zamykamy kolejne 6 oczek, 7 prawych oczek
Następnie zamykamy
po jednym oczku
z każdej ze stron wycięcia na dekolt w trzech
kolejnych rzędach prawych – pozostają po
4 oczka z każdej ze stron.
Przerabiamy pozostałe oczka ściegiem
dżersejowym do uzyskania długości takiej
samej jak dla tyłu.
Rękawy x 2
Druty 6mm, nabieramy 26 oczek, przerabiamy
ściegiem dżersejowym do otrzymania długości
6cm, w następnym rzędzie prawostronnym
zmieniamy druty na 12mm i przerabiamy dalej
tym samym ściegiem do uzyskania długości
30cm od początku robótki. Zamykamy luźno
wszystkie oczka.
Zakończenie
Robótkę zszyć kolejno rozpoczynając od
ramion, następnie według znaczników doszyć
rękawy i na koniec zszyć linię boków i rękawy.
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Model 3
Sweterek z kapturem
Materiał: 200 gr. włóczki Rozetti Sarayli,
druty 6mm, szydełko
Rozmiar: 6 (12, 18) miesięcy, (2, 4, 6) lat
Instrukcja
14 oczek i 18 rzędów = 10cm ściegu
gładkiego
13 oczek i 26 rzędów = 10cm ściegu
francuskiego
Tył
Druty proste 6mm, nabieramy 35 (37, 38, 39,
40, 43) oczek.
Rząd 1 (lewa strona): oczka lewe. Przerabiamy
ściegiem gładkim następne 5 rzędów
Następny rząd (lewa strona): oczka prawe.
Przerabiamy ściegiem francuskim następne
3 rzędy.
Następny rząd (lewa strona): oczka lewe.
Przerabiamy ściegiem gładkim kolejne rzędy
do otrzymania długości 16,5 (18, 19, 20,5,
23, 25) cm od początku robótki. Kończymy
rzędem lewostronnym. Umieszczamy oczko
znaczników na wyrobie oznaczając wycięcie
na rękawy.
Następny rząd(prawa strona): oczka prawe,
przerabiamy ściegiem francuskim do uzyskania

długości 10 (11, 11,5, 12, 13,5, 14)cm
wycięcia na rękaw, zakańczamy rzędem
lewostronnym. Zamykamy wszystkie
oczka luźno.
Przód
Przerabiamy dokładnie tak samo jak dla
tyłu do uzyskania długości 16,5 (18, 19,
20,5, 23, 25) cm od początku elementu,
ostatni rząd lewostronny. Umieszczamy
oczko
znaczników
na
wyrobie
oznaczając wycięcie na rękawy.
Rozcięcie
Następny rząd: 17 (18, 19, 19, 20,
21) oczek prawych, zamykamy jedno
oczko. Lewy przód: oczka prawe
cały lewostronny rząd. Przerabiamy
ściegiem francuskim do otrzymania
wymiaru 9 (9,5, 9,5, 9,5, 11, 11,5)cm
od rozpoczęcia rękawa, zakańczamy
rzędem prawostronnym.
Następny rząd (lewa strona): Zamykamy
4 (5, 5, 5, 6, 6) oczek, oczka prawe do
końca
Następny rząd: oczka prawe
Następny rząd (lewa strona): oczko
prawe, przekładamy dwa oczka i przerabiamy
je razem, oczka prawe do końca rzędu –
1 oczko zredukowane.
Następny rząd: oczka prawe.
Powtarzamy ostatnie 2 rzędy 1 (1, 2,2, 2, 2, 2)
razy. -11 (11, 11, 11, 11, 12) oczek pozostaje.
Przerabiamy
ściegiem
francuskim
do
uzyskania długości 10 (11, 11,5, 12, 13,5,
14)cm od początku rozcięcia, zakańczamy
rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie
oczka luźno.
Prawa strona: Przerabiamy jak dla lewej strony
z odwróconym kształtem.
Rękawy
Druty 6mm, nabieramy 21 (22, 23, 23, 26, 28)
oczek
Rząd 1 (lewa strona): oczka lewe. Przerabiamy
ściegiem gładkim 5 następnych rzędów
Następny rząd (lewa strona): oczka prawe.
Przerabiamy ściegiem francuskim do momentu
otrzymania długości 2,5 (2,5, 4, 4, 5, 5)cm
od początku robótki, zakańczamy rzędem
lewostronnym.
Następny rząd (prawa strona): oczko prawe,
dodajemy jedno oczko, oczka prawe,
kończymy rząd dodaniem oczka i oczkiem
prawym – 2 oczka dodane
Przerabiamy ściegiem francuskim następne
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11(15, 15, 11, 9, 9) rzędów
Powtarzamy ostatnie 12 (16, 16, 12, 10, 10)
rzędów 1 (1, 1, 2, 3, 3) razy – 25(26, 27, 29, 34,
36) oczek otrzymujemy.
Przerabiamy
ściegiem
francuskim
do
otrzymania długości 18 (20,5, 21,5, 23, 26,5,
28)cm od początku rękawa.
Zakańczamy rzędem lewostronnym
i zamykamy wszystkie oczka luźno.
Zakończenie
Zszywamy ramiona
Kaptur
Druty na żyłce 6mm. Rozpoczynamy od prawej
strony: podbieramy 7 (8, 9, 10, 11, 11) oczek
prawej strony przodu, 14( 16, 16, 18, 18, 20)
oczek tyłu i 7 (8, 9, 10, 11, 11) oczek lewego
przodu – razem daje to 28(32, 34, 38, 40, 42)
oczek.
Następny rząd (lewa strona): 14 (16, 17,
19, 20, 21) oczek prawych, umieszczamy
znacznik, oczka prawe do końca. Przerabiamy
ściegiem francuskim do momentu otrzymania
długości 20 (21,5, 23, 23, 24, 25)cm kaptura,
zakańczamy rzędem lewostronnym.
Następny rząd (prawa strona): oczka prawe
do odległości 2 oczek przed znacznikiem,
przekładamy oczko, przekładamy następne
i przerabiamy je razem, przekładamy znacznik,
przerabiamy 2 oczka razem na prawo, oczka
prawe do końca –zredukowane 2 oczka.
Następny rząd (lewa strona): oczka prawe
Powtarzamy 2 ostatnie rzędy 1 (1, 1, 2,
2, 3) razy – 24 (28, 30, 32, 34, 34) oczka
otrzymujemy.
Połącz szczyt kaptura.
Wykończenie kaptura i otwory na guziki
Prawa strona, szydełkiem wykonać pętelki na
guziki z 5 oczek łańcuszka.
Wszyj rękawy do wcześniej wykonanych
i oznaczonych otworów. Przyszyj guziki po
przeciwnej stronie otworów guzikowych.

Model 4
Szalik
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Materiał:
350 gr. włóczka Opus
Flamenco, druty 10mm
Rozmiar: długość 250cm, szerokość
20cm
Wykonanie: Nabieramy 12 oczek
i przerabiamy ściegiem francuskim
(wszystkie oczka prawe) do uzyskania
długości 250cm. Zamykamy luźno
wszystkie oczka.

Zakończenie:
Ozdobić
dowiązywanymi frędzlami.
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robótkę
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Biżuteria z Opala
wykonana techniką
fr
frywolitki
Dostojna
delikatna

i

jednocześnie

biżuteria

techniką

wykonana

koronki

wygląda

frywolitkowej

niezwykle dekoracyjnie.

Aby ją zrobić wystarczy czółenko
oraz nici Opal w kolorze złotym i kilka
koralików.
opisem

Schemat

wraz

wykonania

można

pobrać

z

z

biżuterii

naszej

strony

internetowej: www.ariadna.com.pl
w zakładce NITKĄ MALOWANE.
Możliwe jest również otrzymanie
schematu

listownie

–

wystarczy

przysłać do nas taką informację
wraz

z

adresem

na

e-mail:

maket@ariadna.com.pl

lub

zadzwonić - tel. 42 25 35 854.

Opal 35, 1000m

Bardzo cienkie i błyszczące nici poliestrowe doskonałe do haftu zamiast
nici metalizowanych (prane nawet w gorącej wodzie nie będą czernieć).
Szczególnie polecane do wszelkiego rodzaju ozdób, przede wszystkim do biżuterii.
Przeznaczone do technik:
• haft płaski
• haft krzyżykowy
• mereżka
• koronka frywolitkowa
• szydełko

400
373
371
372
374
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„ Dystrybutor BAFPOL F.H.”

Poszewka na poduszkę
wykonana kordonkiem
Maja techniką haftu
hardanger
Przepięknie
zdobiona
haftem
hardanger
poszewka
zrobi
z
niejednej
poduszki
niezwykłą dekorację w Waszym
domu. Ciekawy wzór i pastelowa
kolorystyka stanowią miłe dla oka
połączenie.
Schemat wraz z opisem
wykonania poszewki można pobrać
z naszej strony internetowej:
www.ariadna.com.pl
w zakładce NITKĄ MALOWANE.
Możliwe jest również otrzymanie schematu listownie – wystarczy przysłać do nas
taką informację wraz z adresem na e-mail: market@ariadna.com.pl lub zadzwonić tel. 42 25 35 854.

Maja 5, 50g/210m
Maja 8, 50g/340m

Perłowy kordonek Maja wykonany jest z długowłóknistej bawełny czesanej,
opalany i podwójnie merceryzowany posiada wyjątkowy połysk. Wykonane nim ściegi
zyskują perłowy blask i przyjemną dla oka wypukłość.
Przeznaczony do technik:
• haft hardanger
• haft ze Schwalm i inne hafty
• mereżka

400

344

• druty

330

345

331

350

332

355

333

360

335

361

337

363

340

365

341

099

• szydełko

„ Dystrybutor BAFPOL F.H.”
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Model 5
Długa kamizela
z kieszeniami
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Materiał: 500 gr. włóczki Rozetti Montana,
druty proste 4 i 4,5mm, druty na żyłce 4mm
Rozmiary: XS (S, M, L, XL, XXL)

12

Instrukcja
23 oczka i 32 rzędy = 10cm ściegu ryżowego
na drutach 4,5mm
Skróty specjalne do warkoczy
C10B – przenieś 5 oczek na drut pomocniczy
i trzymaj z tyłu robótki, następnie przerabiamy
5 oczek prawych z drutu z lewej ręki, później
oczka prawe z 5 pozostawionych oczek
z drutu pomocniczego.
C10F – przenieś 5 oczek na drut pomocniczy
i trzymaj z przodu robótki, następnie
przerabiamy 5 oczek prawych z drutu z lewej
ręki, później oczka prawe z 5 pozostawionych
oczek z drutu pomocniczego.
Panel warkocza (17 oczek)
Rząd 1 (prawa strona): oczko lewe, 15 oczek
prawych, oczko lewe
Rząd 2 i wszystkie lewostronne rzędy: oczko
prawe, 15 oczek lewych, oczko prawe

13
14
15
16
17

Rząd 3: oczko lewe, C10F, 5 oczek prawych,
oczko lewe
Rząd 5: oczko lewe, 15 oczek prawych,
oczko lewe
Rząd 7: oczko lewe, 5 oczek prawych, C10B,
oczko lewe
Rząd 8: powtarzamy rząd 2
Powtarzamy rzędy od 1 do 8
Wzór ryżowy (wielokrotność2 oczek)
Rząd 1 (prawa strona):* oczko prawe, oczko
lewe* – powtarzamy do końca
Rząd 2: powtarzamy rząd 1
Rząd 3: *oczko lewe, oczko prawe* powtarzamy do końca
Rząd 4: Powtarzamy rząd 3
Powtarzamy rzędy od 1 do 4
Tył
Druty 4mm, nabieramy 138 (150, 162, 174,
186, 198) oczek i przerabiamy (2 oczka
prawe, 2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym
do otrzymania długości 6,5cm, kończymy
rzędem lewostronnym.
Zmniejszamy równomiernie o 34 (34, 34, 36,
36, 36) oczka w ostatnim rzędzie ściągacza
– 104(116, 128, 138, 150, 162) oczka
pozostają.
Zmieniamy druty na 4,5mm i ścieg na
ryżowy zgodny ze wcześniejszą instrukcją.
Przerabiamy tym ściegiem do otrzymania
długości 25,5 cm od początku, zakańczamy
rzędem lewostronnym.
Kształt tułowia
Zmniejszamy po 1 oczku z obu stron
w następnym rzędzie. Później powtarzamy tę
czynność co każdy 14 rząd. Powtarzamy to
8 razy – 86 (98, 110, 120, 132, 144) oczek
pozostaje.
Przerabiamy pozostałe oczka ściegiem
ryżowym do otrzymania długości 67,5cm
od początku robótki, kończymy rzędem
lewostronnym
Wycięcie na rękawy
Zamykamy po 4 (5, 6, 7, 8, 9) oczka z każdej
ze stron kolejnego rzędu – 78(88, 98, 106,
116, 126) oczek pozostaje.
Zmniejszamy po 1 oczku z obu stron przez
każdy z następnych 4 (5, 5, 6, 7, 8) rzędów.
Później zmniejszamy po 1 oczku z obu stron
przez następnych 4 (5, 6, 7, 8, 9) rzędów ale
tylko prawostronnych – 62 (68, 76, 80, 86,
92) oczka pozostają.
Przerabiamy pozostałe oczka do osiągnięcia
wymiaru 18 (19, 20,5, 21,5, 23, 24)cm od
początku wycięcia na rękaw, zakańczamy
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rzędem lewostronnym.
Zamykamy po 19 (21, 23, 25, 27, 29) oczek
z każdej ze stron rzędu – 24 (26, 30, 30, 32,
34) oczka pozostają. Zamykamy wszystkie
pozostałe oczka na tylną część dekoltu.
Wykonanie kieszeni – 2 sztuki
Druty 4,5mm, nabieramy 26 oczek i przerabiamy ściegiem ryżowym do uzyskania
13cm. Dodajemy równomiernie 3 oczka w
ostatnim rzędzie – 29 oczek otrzymujemy.
Przekładamy wszystkie oczka na agrafkę
Lewy przód
Druty 4mm, nabieramy 66 (74, 82, 90, 98,
106) oczek i przerabiamy (2 oczka prawe,
2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym do
otrzymania długości 6,5cm, zakańczamy
rzędem lewostronnym.
Zmniejszamy równomiernie o 10 (12, 14, 16,
18, 20) w ostatnim rzędzie ściągacza – 56
(62, 68, 74, 80, 86) oczek pozostaje.
Zmieniamy druty na 4,5mm i ustawiamy wzór
jak poniżej:
Następny rząd (prawa strona): przerabiamy
20 (24, 26, 30, 32, 36) oczek ściegiem
ryżowym, następne 17 oczek jak dla panelu
warkocza, ścieg ryżowy do końca .
Przerabiamy w ten sposób pamiętając
o wycięciu na rękaw (na tej samej wysokości
co dla tyłu). W tym samym czasie pamiętamy
o kieszeni, która będzie umiejscowiona na
wysokości 33cm od początku robótki.
Otwarcie kieszeni
Umieścić znaczniki 6 oczek przed i za
panelem warkocza
Następny rząd (prawa strona): Przerabiamy
do znacznika, umieszczamy 29 oczek na
agrafce, przerabiamy 29 oczek z wcześniej
wykonanych kieszeni, przerabiamy do
końca.
Przerabiamy do uzyskania długości 56cm
od początku robótki zaczynamy wycięcie na
dekolt.
Dekolt
Od strony dekoltu, zmniejszamy o 1 oczko
w następnym rzędzie i powtarzamy tę
czynność co każdy 8 (8, 6, 6, 6, 6) rząd.
Powtarzamy to 10(11, 13, 14, 15, 16) razy
– 24 (26, 28, 30, 32, 34) oczka pozostają.
Kiedy element jest krótszy o 1 rząd od
tyłu, zmniejszamy równomiernie o 5 oczek
– 19 (21, 23, 25, 27, 29) oczek pozostaje.
Zamykamy wszystkie.

Wykończenie kieszeni
Przenosimy 29 oczek z agrafki na druty
4mm. Przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka
lewe) ściegiem ściągaczowym dokładając
3 oczka równomiernie w pierwszym rzędzie
– 32 oczka otrzymujemy.
Przerabiamy
ściegiem
ściągaczowym
6 kolejnych rzędów. Zamykamy wszystkie
oczka.
Prawy przód
Przerabiamy tak samo jak dla lewego
przodu z odwróceniem kształtu.
Zakończenie
Zszywamy ramiona
Wykończenie przodów
Prawa strona robótki, druty na żyłce 4mm.
Podbieramy 212 (215, 218, 222, 225, 228)
oczek z prawego przodu, 30(32, 38, 38, 40,
42) oczek z tylnej części szyi i 212 (215,
218, 222, 225, 228) oczek z lewego przodu
– 454 (462, 474, 482, 490, 498) oczka
otrzymujemy.
Przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe)
ściegiem ściągaczowym przez 9 rzędów.
Zamykamy wszystkie oczka.
Wykończenie rękawów
Druty 4mm, podbieramy 98 (106, 114, 122,
130, 138) oczek dookoła wycięcia na rękaw.
Przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe)
ściegiem ściągaczowym przez 7 rzędów.
Zamykamy wszystkie oczka.
Zszywamy elementy, doszywamy boki
i zakończenie kieszeni.
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Model 6
Milutki sweterek

Materiał: 200 gr. włóczki Rozetti Pretty Baby,
druty 5 i 5,5mm
Instrukcja: 20 oczek i 26 rzędów = 10cm
ściegu żebrowego na drutach 5,5mm
Rozmiar: 6 (12, 18) miesięcy
Tył
Druty 5mm, nabieramy 50(55, 55) oczek
Rząd 1(lewa strona): oczka prawe. Przerabiaj
ściegiem francuskim przez następne 2 rzędy.
Wzór żebrowy
Rząd 1 (prawa strona): druty 5,5mm, *5
lewych oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy
czynność między gwiazdkami do ostatnich
0(5, 5)oczek, kończymy lewymi oczkami
0 (5, 5).

Rzą 2: Prawe oczka 0 (5, 5) *5 lewych oczek,
Rząd
5 prawych oczek* powtarzamy do końca
Rzędy 3-6: powtarzamy rzędy 1 i 2 dwukrotnie
Rząd 7: *5 prawych oczek, 5 lewych oczek*
powtarzamy czynność między gwiazdkami do
ostatnich 0 (5, 5)oczek, kończymy prawymi
oczkami 0 (5, 5)
Rząd 8: lewe oczka 0(5, 5)*5 prawych oczek,
5 lewych oczek* powtarzamy do końca
Rzędy 9-12: Powtarzamy rządy 7 i 8
dwukrotnie
Następnie powtarzamy rzędy 1-12 do
uzyskania długości 18 (20, 22)cm, kończymy
lewostronnym rzędem.
Wycięcia na rękaw
Po obu stronach kolejnego rzędu zamykamy
po 4 (5, 5) oczek – 42 (45, 45) oczek
pozostaje. Przerabiamy do uzyskania długości
9 (11, 12)cm wycięcia na rękaw, kończymy
lewostronnym rzędem.
Wycięcie na szyje
Następny rząd (prawa strona): Przerabiamy
wzór przez 13 oczek, dołączamy nowy
motek włóczki i zamykamy 16 (19, 19) oczek,
przerabiamy według wzoru do końca. Tylko
lewe ramię: przerabiamy rząd w lewą stronę.
Odejmowanie oczek (prawa strona): prawe
oczko, zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na
prawo (osobno jedno po drugim), przełożyć
z powrotem na lewy drut i przerobić razem na
prawo, przerobić wzór do końca – pierwsze
odjęte. Przerabiamy rząd lewostronny.
Zamykamy pozostałe 12 oczek. Prawe ramię:
Przerabiamy jak dla lewego, odwracając
kształt.
Przód
Przerabiamy jak dla tyłu do osiągnięcia
długości 5,5 (7, 8)cm, od początku wycięcia
na rękaw.
Przód + wycięcie na dekolt
Następny rząd (prawa strona): Przerabiamy
wzór przez 15(16, 16) oczek, dołączamy nowy
motek włóczki zamykamy 12 (13, 13) oczek,
przerabiamy wzór do końca. Tylko prawe ramię:
Przerabiamy rząd lewostronny. Odejmowanie
oczek (prawa strona): Oczko prawe, zdjąć
2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno
jedno po drugim), przełożyć z powrotem
na lewy drut i przerobić razem na prawo,
przerobić wzór do końca – pierwsze odjęte.
Przerabiamy rząd lewostronny. Powtarzamy te
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dwa rzędy 2 (3, 3) razy – 12 oczek pozostaje.
Przerabiamy wzór do osiągnięcia długości
9 (11, 12)cm wycięcia na rękaw, kończymy
rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie
pozostałe oczka. Lewe ramię: Przerabiamy jak
prawe z odwróconym kształtem
Rękawy
Druty 5mm, nabieramy 25 oczek
Rząd 1 (lewa strona): oczka prawe.
Przerabiamy ściegiem francuskim dwa
następne rzędy.
Wzór żebrowy na rękawie
Rząd 1 (prawa strona) druty 5,5mm: *5 lewych
oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy do
końca
Rząd 2: 5 prawych oczek, *5 lewych
oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy to co
w gwiazdkach do końca.
Rzędy 3-6: powtarzamy rzędy 1 i 2 dwukrotnie
Rząd 7: *5 prawych oczek, 5 lewych oczek*
powtarzamy do końca
Rząd 8: 5 lewych oczek *5 prawych oczek,
5 lewych oczek* powtarzamy to co
w gwiazdkach do końca
Rzędy 9-12: powtarzamy rzędy 7 i 8
dwukrotnie
Następnie wykonujemy kształt rękawa zgodnie
z instrukcją: oczko prawe, dodajemy jedno
oczko przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy
oczkami, przerabiamy wzór do ostatniego
oczka, kończymy dodając jedno oczko
przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami,
oczko prawe – 2 oczka dodane. Przerabiaj
wzór żebrowy przez następne 3 rzędy.
Następnie powtarzaj ostatnie 4 rzędy 8 (9, 10,
13) razy, wliczając nowe oczka w wzór – 43
(45, 47, 53) oczka otrzymujemy. Przerabiamy
dalej wzorem do osiągnięcia długości 15,5
(20, 23) cm, kończymy rzędem lewostronnym.
Zamykamy wszystkie oczka.
Zakończenie
Zszywamy lewe ramię
Wykończenie dekoltu
Druty 5mm prawa strona robótki, podbieramy
44 (50, 50, 62) oczka równomiernie dookoła
szyi. Prawe oczka przez cały lewostronny rząd.
Przerabiamy ściegiem francuskim 2 kolejne
rzędy. Zamykamy wszystkie oczka luźno.
Zszywamy prawe ramię i wykończenie
dekoltu. Doszywamy rękawy we wcześniej
pozostawione wycięcia.

Model 7
Komplet zimowy
z pomponami

czerwony

Materiał: 150 gr włóczki Opus Emma,
3 pompony marki Opus, druty 4,5mm
Instrukcja:
Czapka – 50 gr. włóczki + 1 pompon
Nabieramy 60 oczek, przerabiamy
wzorem ściągaczowym (2 oczka prawe,
2 oczka lewe) do uzyskania długości
30cm. W ostatnim rzędzie przez wszystkie
otwarte oczka przewlekamy mocną nitkę.
Zszywamy bok a następnie od lewej
strony ściągamy i mocno zawiązujemy
oczka górnej części robótki. Ozdabiamy
pomponem.
Szalik – 100 gr. włóczki + 2 pompony
Nabieramy 30 oczek, przerabiamy
wzorem ściągaczowym (2 oczka prawe,
2 oczka lewe) do uzyskania długości
160cm. Zakańczamy luźno wszystkie
oczka. Ściągnąć oba końce mocną nicią
ozdobić pomponami.
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„ Dystrybutor BAFPOL F.H.”
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Model 8
Jesienny sweter

14
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Materiał: 550 gr. włóczki Rozetti Contessa,
druty 8mm
Rozmiar: S (M, L, XL)
Instrukcja: 10 oczek i 14 rzędów = 10cm
ściegu gładkiego
Skróty specjalne: „2st LC” – zdjąć
1 oczko jak do przerobienia na prawo na drut
pomocniczy, trzymać z przodu robótki, oczko
prawe, oczko prawe z drutu pomocniczego
Warkocz 1
Rząd 1 (i wszystkie lewostronne rzędy):
(oczko prawe, 2 oczka lewe) powtarzamy
0 (1,2,3) razy, następnie oczko prawe,
3 oczka lewe, oczko prawe, 4 oczka lewe,
oczko prawe, 5 oczek lewych.
Rząd2: 2-st LC, 3 oczka prawe, oczko
lewe, 2-st LC, 2 oczka prawe, oczko lewe,
2-st LC, oczko prawe, (oczko lewe, 2-st LC)
powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy,
oczko lewe.
Rząd 4: oczko prawe, 2-st LC, 2 oczka
prawe, oczko lewe, oczko prawe, 2-st LC,
oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe,
2-st LC, (oczko lewe, 2 oczka prawe)
powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3)
razy, oczko lewe.
Rząd 6: 2 oczka prawe, 2-st LC, oczko
prawe, oczko lewe, 2 oczka prawe, 2-st LC,

oczko prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe,
(oczko lewe, 2 oczka prawe) powtarzamy to
co w nawiasie 0(1, 2, 3) razy, oczko lewe
Rząd 8: 3 oczka prawe, 2-st LC, oczko lewe,
4 oczka prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe,
(oczko lewe, 2 oczka prawe) powtarzamy to
co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, oczko lewe.
Powtarzać rzędy od 1 do 8
Warkocz 2
Rząd 1 (i wszystkie lewostronne rzędy):
oczko prawe, 5 oczek lewych, oczko
prawe, 4 oczka lewe, oczko prawe,
3 oczka lewe, (oczko prawe, 2 oczka lewe)
powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3)
razy.
Rząd 2: (2-st LC, oczko lewe) powtarzamy
to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, 2-st LC,
oczko prawe, oczko lewe, 2-st LC, 2 oczka
prawe, oczko lewe, 2-st LC, 3 oczka prawe,
oczko lewe.
Rząd 4: (2 oczka prawe, oczko lewe)
powtarzamy to co w nawiasie 0(1, 2, 3) razy,
oczko prawe, 2-st LC, oczko lewe, oczko
prawe, 2-st LC, oczko prawe, oczko lewe,
oczko prawe, 2-st LC, 2 oczka prawe, oczko
lewe.
Rząd 6: (2 oczka prawe, oczko lewe)
powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy,
3 oczka prawe, oczko lewe, 2 oczka prawe,
2-st LC, oczko lewe, 2 oczka prawe, 2-st LC,
oczko prawe, oczko lewe.
Rząd 8: (2 oczka prawe, oczko lewe)
powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3)
razy, 3 oczka prawe, oczko lewe, 4 oczka
prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe, 2-st LC,
oczko lewe.
Powtarzamy rzędy od 1 do 8.
Tył
Nabieramy 46 (55, 64, 73) oczek
Rząd 1 (lewa strona): Przerabiamy go jak dla
warkocza nr 1 przez 15 (18, 21, 24) oczek,
następne 15 (18, 21, 24) oczek jak dla
warkocza nr 2 i następne jak dla warkocza
nr 1, na końcu oczko prawe. Przerabiamy
w ten sposób do momentu osiągnięcia
przez wyrób długości 28 (30,5, 33, 34)
cm. Zakańczamy rzędem lewostronnym.
Wykonanie rękawów
Do obu stron ostatniego rzędu, dobieramy
po 30 (36, 42, 48) oczek - 105 (126, 147,
168) oczek otrzymujemy
Następny rząd(prawa strona): Zaczynamy
pracę jak dla tyłu czyli, warkocz nr 1 - 15
(18, 21, 24) oczek, następnie warkocz nr
2 również 15 (18, 21, 24) oczek, następne
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46 (55, 64, 73) oczek przerabiamy dokładnie
jak dla tyłu, następne 15 (18,21,24) oczek
jak dla warkocza nr 2 i ostatnie 15 (18, 21,
24) jak dla warkocza nr 1. Przerabiamy w ten
sposób do osiągnięcia długości rękawa około
23 (24, 25, 26)cm. Kończymy rzędem
lewostronnym.
Górny kształt tyłu
Od obu końców kolejnego rzędu, zamykamy
po 30 (36, 42, 48) oczek. Następnie od obu
końców rzędu zamykamy po 12 (15, 18, 21)
kolejnych oczek . Pozostają 22 (25, 28, 31)
oczek na dekolt.
Lewy przód
Nabieramy 31 (37, 43, 49) oczek
Rząd 1 (lewa strona): przerabiamy pierwsze
15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr
2, następne 15 (18, 21, 24) oczek jak dla
warkocza nr 1, oczko prawe. Przerabiamy w
ten sposób do osiągnięcia długości 28 (30,5,
33, 34)cm od początku. Kończymy rzędem
lewostronnym. Upewnij się czy ostatni rząd
będzie pasował do rozpoczęcia rękawa na
tyle.
Wykonanie rękawa
Od początku następnego rzędu (prawa
strona) dobieramy 15 (18, 21, 24) oczek i
przerabiamy kolejne oczka jak w instrukcji
dla lewego przodu.
Następny rząd (lewa strona): przerabiamy
31 oczek jak dla lewego przodu, następne
15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 1.
W następnym rzędzie przez 15 (18,21,24)
oczek jak dla warkocza nr 2 i dalej jak
dla lewego przodu. Przerabiamy do
uzyskania długości 23 (24, 25, 26)cm od
początku rękawa, zakańczamy rzędem
lewostronnym.
Lewy przód + dekolt
Od początku następnego rzędu (prawa
strona) zamykamy 30 (36, 42, 48) oczek.
Przerabiamy kolejny lewostronny rząd jak
dla wzoru.
Od początku kolejnego rzędu (prawa strona)
zamykamy 12 (15, 18, 21) oczek.
Pozostaje 19 (22, 25, 28) oczek na dekolt.
Prawy przód
Nabieramy 31 (37, 43, 49) oczek
Rząd 1 (lewa strona): przerabiamy pierwsze
15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr
1, następne 15 (18, 21, 24) oczek jak dla
warkocza nr 2, oczko prawe. Przerabiamy

w ten sposób do osiągnięcia długości 28
(30,5, 33, 34)cm od początku. Kończymy
rzędem lewostronnym. Upewnij się czy
ostatni rząd będzie pasował do rozpoczęcia
rękawa na tyle.
Wykonanie rękawa
Od początku następnego rzędu (lewa
strona) nabieramy 15 (18, 21, 24) oczek i
przerabiamy kolejne oczka jak w instrukcji
dla lewego przodu.
Następny rząd(prawa strona): przerabiamy
31 oczek jak dla prawego przodu, następne
15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr
1. W następnym rzędzie przez 15 (18, 21,
24) oczek jak dla warkocza nr 2 i dalej
jak dla lewego przodu. Przerabiamy do
uzyskania długości 23 (24, 25, 26)cm od
początku rękawa, zakańczamy rzędem
lewostronnym.
Otwory na guziki
(prawa strona): Przerabiamy wzór przez
3 oczka, narzut, przerabiamy dwa
oczka razem na prawo, przerabiamy
wzorem przez następne 9(12, 12,
12) oczek, narzut, 2 oczka razem
na prawo, przerabiamy wzorem do końca.
Prawy przód + dekolt
Od początku następnego rzędu (rząd
lewostronny), zamykamy 30 (36, 42, 48)
oczek. Przerabiamy pierwszy prawostronny
rząd jak dla wzoru. Od początku następnego
rzędu (lewa strona), zamykamy 12 (15, 18,
21) oczek. Pozostawiamy 19 (22, 25, 28)
oczka na wycięcie na dekolt.
Zakończenie
Zszyj ramiona i górne części rękawów.
Kołnierz
Prawa strona, przerabiamy wzór przez
19 (22, 25, 28) oczek prawej strony wycięcia,
przerabiamy wzorem przez następne 22 (25,
28, 31) oczka tyłu, i nadal pracujemy wzorem
przez następne 19 (22, 25, 28) oczek lewej
strony – 60 (69, 78, 87) oczek otrzymujemy.
Następny rząd (lewa strona): przerabiamy
wzorem, zmniejszamy w miarę potrzeby.
Przerabiamy wzór na wszystkich 60 (69, 78,
87) oczkach do osiągnięcia długości 7,5(7,5,
9,9) cm, zakańczamy rzędem lewostronnym.
Zamykamy wszystkie oczka luźno.
Zszywamy doły i boki rękawów. Doszywamy
guziki naprzeciw otworów.

- 14 -

„Dystrybutor BAFPOL F.H.”
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„Poszukujemy celem nawiązania współpracy osób szydełkujących,
dziergających i nie tylko, dla których nasze produkty są lub mogą
być inspiracją w tworzeniu nowych wzorów.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą mailową na adres
bafpol@bafpol.pl lub pocztą:
Bafpol F.H., Źródła, ul. Kwiatowa 35, 55-330 Miękinia”

Model 9
Męski kolorowy sweter

oczko ścisłe, oczko prawe, 3 oczka lewe)
do ostatnich 3 oczek, oczko prawe, oczko
lewe, oczko prawe
Rząd 2 i 4: (3 oczka lewe, 3 oczka prawe)
do ostatnich 3 oczek, 3 oczka lewe
Rząd 5 i 7: (oczko prawe, oczko ścisłe,
4 oczka prawe) do ostatnich 3 oczek,
oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe.
Rząd 6 i 8: oczka lewe
Powtarzamy rzędy od 1 do 8.
Tył
Druty 4,5mm, nabieramy 75 (82, 89, 99,
111) oczek przerabiamy oczko prawe,
oczko lewe do uzyskania 6cm długości
ściągacza.
Zmieniamy na druty 5mm i rozpoczynamy
pracę jak dla wzoru rozpisanego powyżej.
Przerabiamy w ten sposób do uzyskania
długości 39 (40,5, 40,5, 42, 43)cm.
Wycięcie na rękaw
Zamykamy po 4 (5, 8, 9, 10) oczek
z każdej ze stron tyłu, potem zmniejszamy
o 1 oczko z każdej ze stron na każdym
prawostronnym rzędzie powtarzamy to
4 (5, 8, 9, 10) razy – 59 (61, 61, 63, 71)
Materiał: 500 gr. włóczki Rozetti oczka pozostają. Przerabiamy pozostałe
oczka wzorem do uzyskania długości
Landscapes, druty 4,5 i 5mm
60(61, 62, 65, 67,5)cm od początku
Rozmiar: S (M, L, XL, XXL)
elementu.
Instrukcja: 18 oczek i 26 rzędów = 10cm Kształt ramion
Zamykamy po 5 (5, 5, 5, 6) oczek z każdej
wzoru
ze stron robótki
Objaśnienia:
Oczko ścisłe – przerabiamy jak dla oczka Następny prawy rząd: zamykamy po 5 (5,
5, 5, 6) oczek z każdej ze stron robótki
prawego z wełną od przodu
Następny prawy rząd: zamykamy po
Opis wzoru
6 (6, 6, 6, 6) oczek z każdej ze stron
(pracujemy na wielokrotności
robótki. Zamykamy pozostałe 27 (29, 29,
6 + 3 oczka)
Rząd 1 i 3 (prawa strona): (oczko prawe, 29, 35) oczek na tylną część kołnierza.
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Przód
z każdej ze stron przez każdy następny
Pracujemy dokładnie tak samo jak dla
rząd, powtarzamy to 14 (12, 8, 6, 8) razy.
tyłu (pamiętając o wycięciu na rękaw
Zmniejszamy o 1 oczko z każdej ze stron
na tej samej wysokości jak na tyle) do
przez następne 2 rzędy, później zamykamy
osiągnięcia długości 57 (58, 60, 61,
po 3 oczka z każdej ze stron robótki przez
65)cm od początku. Kończymy rzędem
następne 2 rzędy. Zamykamy pozostałe
lewostronnym.
12 (12, 12, 12, 14) oczek.
Kształt dekoltu
Zakończenie
Następny rząd(prawa strona): Przerabiamy
Zszyj ramiona. Ustaw rękawy
21 (21, 21, 22, 24) oczek, dołączmy drugi
w odpowiednim miejscu.
motek włóczki, zamykamy środkowe
Doszyj rękawy.
17 (19, 19, 19, 23) oczek, przerabiamy
Kołnierz
pozostałe 21 (21, 21, 22, 24) oczek.
Druty na żyłce 4,5mm, podbieramy 70 (74,
Przerabiamy obie strony na oddzielnych
74, 74, 84) oczek od końców wycięcia na
motkach włóczki, zmniejszamy o jedno
kołnierz. Przerabiamy ściegiem ściągacza
oczko po obu stronach wycięcia na dekolt
(oczko prawe, oczko lewe) przez następne
5 (5, 5, 5, 6) razy na kolejnych prawych
2,5cm.
rzędach – 16 (16, 16, 17, 18) oczek
Zamykamy wszystkie oczka luźno.
pozostaje na każdym z ramion.
Przerabiamy dopóki długość przodu nie
będzie taka sama jak tyłu.
Rękawy x 2
Druty 4,5mm, nabieramy 31 (33, 33, 35,
41) oczek. Przerabiamy oczko prawe,
oczko lewe ściegiem ściągaczowym do
osiągnięcia długości 6cm. Zakańczamy
prawostronnym rzędem.
Następny rząd(lewa strona): Przerabiamy
ściągaczem dodając 5 oczek równomiernie
– 36 (38, 38, 40, 46) oczek otrzymujemy.
Zmieniamy druty na 5mm i zaczynamy
przerabiać wcześniej opisanym wzorem
w tym samym czasie zaczynamy zmieniać
kształt rękawa wedle instrukcji:
Dodajemy po 1 oczku z każdej ze stron
co 4 rząd, powtarzamy to 11 (7, 11, 8,
12) razy, później co 6 rząd dodajemy po
1 oczku z każdej ze stron 7 (10, 8, 10,
8) razy, przerabiając dodane oczka jak
dla wzoru – 72 (72, 76, 76, 86) oczka
otrzymujemy. Przerabiamy otrzymane
oczka wzorem do osiągnięcia długości
42 (42, 44,5, 45, 45,5)cm lub dobranej
długości rękawa jaki chcemy otrzymać.
Górne wykończenie rękawa
Zamykamy po 4 (5, 8, 9, 10) oczka od obu
końców następnego rzędu. Zmniejszamy
o 1 oczko z każdej ze stron przez każdy
następny rząd, powtarzamy to 4 (5, 8,
9, 10) razy. Zmniejszamy o 1 oczko
- 17 -

3565

3612

3569

4006

Model 10
Sweterek z czapką

Tył
Prawa strona, druty 4,5mm, przyłącz
włóczkę i oczka prawe 1 rząd – 58 (58,
62) oczek pozostawiamy. Pracujemy
ściegiem gładkim do osiągnięcia wymiaru
11 (11,12)cm długości wycięcia na
rękaw, kończymy lewostronnym rzędem.
Zamykamy wszystkie oczka.
Lewy przód
Prawa strona, druty 4,5mm i dołączamy
włóczkę – 29 (29, 31) oczek. Prawe oczka
pierwszy rząd. Przerabiamy ściegiem
gładkim do osiągnięcia długości 5,5 (6,5,
7)cm wycięcia na rękaw. Zakańczamy
rzędem lewostronnym. Pamiętamy o
umieszczaniu
otworów
guzikowych
zgodnie z wcześniejszym objaśnieniem.
Przednie wycięcie na dekolt
Materiał: 300 gr. włóczki Opus Mimoza Od początku następnego rzędu (lewa
Baby, druty 4,5mm i 5mm, 6 guzików
strona), zamykamy 10 (9, 10) oczek,
Rozmiary: 6 (12, 18) miesięcy
lewe oczka do końca. Zmniejszamy oczka
(prawa strona): prawe oczka do ostatnich
Instrukcja
trzech, dwa oczka razem na prawo, oczko
21 oczek i 36 rzędów = 10cm wzoru na prawe – jedno oczko zredukowane. Lewe
drutach 5mm
oczka następny rząd. Powtarzać te dwa
22 oczka i 30 rzędów = 10cm ściegu rzędy 2 (3, 4) razy – 16 (16, 16) oczek
gładkiego na drutach 4,5mm
pozostaje. Przerabiamy ściegiem gładki
do osiągnięcia długości 11 (11, 12)cm
Objaśnienie wzoru
wycięcia na rękaw, kończymy rzędem
Druty 4,5mm, nabieramy 116 (116, 127) lewostronnym. Zamykamy wszystkie
oczek
oczka.
Rząd 1: prawe oczka
Prawy przód i dekolt
Rząd 2: 2 prawe, lewe do ostatnich
Prawa strona, przekładamy na druty
2 oczek, 2 prawe
4,5mm i dołączamy włóczkę. Przerabiamy
Rząd 3: 3 prawe, oczka lewe do ostatnich
jak dla lewej strony z odwróceniem
3 oczek, 3 oczka prawe
kształtu.
Rząd 4: Oczka prawe
Następnie powtarzaj rządy od 1 do Rękawy
4 do uzyskania długości 18 (19, 21,5)cm. Druty 4,5mm, nabieramy 46 (50, 52)
Kończymy rzędem lewostronnym. W tym oczek. Oczka prawe pierwszy rząd.
samym czasie kiedy długość wyrobu Dalej przerabiamy ściegiem gładkim
będzie miała 1,5cm umieszczamy do osiągnięcia długości 15 (18, 20)cm
pierwszą dziurkę na guzik według rękawa. Kończymy rzędem lewostronnym.
instrukcji: oczko prawe, narzut, 2 oczka Zamykamy wszystkie oczka.
razem na prawo, przerabiamy do końca. Zakończenie
Umieszczamy jeszcze 5 następnych Zszywamy ramiona i doszywamy rękawy
otworów guzikowych w odległościach Wykończenie dekoltu
Prawa strona, podbieramy i przerabiamy
około 4cm od siebie.
prawymi oczkami 60 (66, 72) oczek
Podział na przody i tył
Prawe oczka
pierwszy rząd (prawa równomiernie dookoła szyi. Przerabiamy
strona), zmniejszamy o 0 (0, 3) oczka ściegiem francuskim przez 3 rzędy.
Zamykamy wszystkie oczka luźno.
w środku granicy ściegu francuskiego.
Następny rząd (lewa strona) : oczka lewe. Doszywamy guziki naprzeciw otworów.
Opuszczany 29 (29, 31) oczek i zapinamy Czapka
je na dodatkowej agrafce na lewy i prawy Druty 5mm, nabieramy 79 (90) oczek.
Rząd 1 (prawa strona): przerabiamy
przód.
- 18 -

pierwszy rząd jak dla wzoru. Czyli
powtarzamy rzędy od 1 do 4 jak dla wzoru
6 razy. Następny rząd (prawa strona):
zmieniamy druty na 4,5mm, oczka prawe.
Przerabiamy ściegiem gładkim następne
5 rzędów, pomniejszamy o 7(0)
oczek ostatni rząd – 72 (90) oczek
pozostawiamy.
Kształt zaokrąglenia
Rząd 1 (prawa strona): *7 prawych oczek,
dwa oczka razem na prawo* powtarzać do
końca – 64 (80) oczka pozostają.
Rząd 2 (i wszystkie lewostronne rzędy):
oczka lewe.
Rząd 3: *6 oczek prawych, dwa oczka
razem na prawo* powtarzamy do końca
– 56 (70) oczek pozostaje.
Rząd 5: *5 oczek prawych, dwa oczka
razem na prawo* powtarzamy do końca
– 48 (60) oczek pozostaje.
Rząd 7: *4 oczka prawe, dwa oczka razem
na prawo* powtarzamy do końca – 40 (50)
oczek pozostaje
Rząd 9: *3 oczka prawe, dwa oczka razem
na prawo* powtarzamy do końca – 32 (40)
oczka pozostają
Rząd 11: *2 oczka prawe, dwa oczka
razem na prawo* powtarzamy do końca
– 24 (30) oczka pozostają
Rząd 13: *1 oczka prawe, dwa oczka
razem na prawo* powtarzamy do końca
– 16 (20) oczek pozostaje
Rząd 15: *dwa oczka razem na prawo*
powtarzamy do końca – 8 (10) oczek
pozostaje. Odcinamy włóczkę zostawiając
około 35cm. Pozostawioną włóczkę
przeciągamy przez pozostawione oczka
i pociągamy mocno. Zszyć z tyłu.

Model 11
Komin

1500

150/10

3015

Materiał: 250 gr. włóczki Opus Barcelona,
druty 12mm
Rozmiar: długość 70cm, szerokość 50cm
Instrukcja:
Nabieramy 38 oczek i przerabiamy
w następujący sposób:
Rząd 1 i 2: 1 oczko brzegowe *1 oczko
prawe, 1 oczko lewe* – powtarzamy to co
w gwiazdkach do końca rzędu
Rząd 3 i 4: 1 oczko brzegowe *1 oczko
lewe, 1 oczko prawe* – powtarzamy to co
w gwiazdkach do końca rzędu
Powtarzamy rzędy od 1 do 4 do uzyskania
długości 70cm.
Luźno zakończyć wszystkie oczka.
Zakończenie: Zszyć górę z dołem.

Włóczki OPUS
tanio i pewnie

„Dystrybutor BAFPOL F.H.”

1893

3103

3108

3111

3112

3366

80476
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„Dystrybutor BAFPOL F.H.”

Model 12
Sweter męski z kołnierzem

Tył
Druty 4mm, nabieramy 114 (126, 138, 150,
162) oczek i przerabiamy 2 lewe, 2 prawe
ściegiem ściągaczowym do otrzymania
długości 7,5cm, kończymy rzędem
lewostronnym. Dodajemy równomiernie
4 (6, 6, 8, 8) oczka w ostatnim rzędzie
ściągacza – 118 (132, 144, 158, 170)
oczek pozostaje.
Zmieniamy druty na 4,5mm i wplatamy
w robótkę panel warkocza zgodnie
z wcześniej rozpisaną instrukcją.
Kolejny rząd: przerabiamy 8 (12, 15, 16,
16) oczek ściegiem gładkim , 18 oczek jak
dla 1 rzędu warkocza, 10 oczek ściegiem
gładkim, 18 oczek jak dla 1 rzędu
warkocza, 10 oczek ściegiem gładkim,
18 oczek jak dla 1 rzędu warkocza,
10 oczek ściegiem gładkim, 18 oczek jak
dla 1 rzędu warkocza, 8 oczek ściegiem
gładkim. Przerabiamy w ten sposób do
uzyskania długości 48cm pamiętając
o
prawidłowym
wrabianiu
rzędów
warkoczy.
Kończymy
rzędem
lewostronnym.
Tył + kształt rękawa
Zakańczamy po 6 (7, 8, 9, 10) oczek od
obu końców robótki – 106 (118, 128, 140,
150) oczek pozostaje.
Zmniejszamy po 1 oczku z każdej ze stron
Materiał: 800 gr włóczki Opus Polo, druty w kolejnych 3 (5, 6, 8, 10) rzędach – 100
4 i 4,5mm, zamek nie rozdzielczy o (108, 116, 124, 130) oczek pozostaje
długości 25cm
Przerabiamy do osiągnięcia długości 20,5
Rozmiar: S (M, L, XL, XXL)
(20,5, 21,5, 23, 24)cm samego wcięcia na
rękaw.
Instrukcja
Tył + kształt ramion
26 oczek i 28 rzędów = 10cm warkocza na Zamykamy po 9 (10, 11, 12, 13) oczek
drutach 4,5mm
z obu stron w kolejnych 3 rzędach
prawostronnych - 46 (48, 50, 52, 52)
Panel warkocza (18 oczek)
oczek pozostaje. Zamykamy wszystkie
Rząd 1 (prawa strona): 2 oczka lewe,
oczka na tył dekoltu.
14 oczek prawych, 2 oczka lewe
Rząd 2: 2 oczka prawe, 14 oczek lewych, Przód
Przerabiamy tak samo jak tył do momentu
2 oczka prawe
Rząd 3: 2 oczka lewe, zdjąć 3 następne uzyskania długości 48 (48, 49,5, 51,
oczka na drut pomocniczy i pozostawić 52)cm. Umieszczamy znacznik na środku
z tyłu robótki, przerobić następne 3 oczka rzędu.
Lewa strona: Kontynuujemy pracę
z lewego drutu, następnie przerobić
dokładnie jak dla tyłu pamiętając
3 oczka z drutu pomocniczego, 2 oczka
o kształcie rękawa, zbliżając się do
prawe, zdjąć 3 następne oczka na drut
znacznika przerabiamy:
pomocniczy i pozostawić z przodu robótki, Rząd 1 (prawa strona): przerabiamy do
przerobić następne 3 oczka z lewego znacznika, odwracamy robótke
drutu, następnie przerobić 3 oczka z drutu Rząd 2 (lewa strona): 2 prawe oczka,
pomocniczego, 2 oczka lewe.
przerabiać do końca zgodnie ze wzorem.
Rząd 4: powtarzamy rząd 2
Zatrzymać 2 oczka na końcu od strony
Powtarzać rzędy od 1 do 4
dekoltu i przerobić je ściegiem francuskim.
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150
30
16
26
29
33
38
43
49
53
59
62
63
64
73
84

209
210
211
212
217
218
227
232
237
239
240
241
244
245

Przerabiamy do osiągnięcia 15 (15, 16,5, 1 oczku z obu stron na rzędach
18, 19)cm długości wycięcia na rękaw. prawostronnych, powtarzamy tę czynność
Kończymy rządem prawostronnym – 50 8 razy – 52 (56, 58, 62, 68) oczka
(54, 58, 62, 65) oczek pozostaje na lewą pozostają.
Zamykamy 3 (3, 4, 4, 5) oczka bo obu
stronę.
stronach w następnych 2 rzędach,
Lewy przód + dekolt
Od brzegu szyi, zamykamy 7 (8, 8, 8, 8) następnie zamykamy 4 (4, 4, 5, 6) oczka
oczek jednocześnie, w następnym rzędzie po obu stronach w kolejnych 2 rzędach
7 (7, 7, 8, 8) jednocześnie, następny – 38 (42, 42, 44, 46) oczek pozostaje.
5 (5, 6, 6, 6) jednocześnie, następnie Zamykamy wszystkie oczka.
2 oczka jednocześnie, następnie 1 oczko Zakończenie
w kolejnych 2 rzędach – 27 (30, 33, 36, Zszyj wszystkie elementy.
Kołnierz
39) oczek pozostaje.
Przerabiamy do uzyskania długości 20,5 Prawa strona robótki druty 3,5mm.
(20,5, 21,5, 23, 24)cm od wycięcia na Podbieramy prawe oczka następująco
rękaw, potem przerabiamy tak jak tył 39 (40, 41, 42, 42) oczek wzdłuż prawej
strony dekoltu, 48 (50, 52, 54, 54) oczek
z kształtem ramion.
wzdłuż tylnej części dekoltu i 39 (40,
Prawy przód
Przerabiamy tak samo jak lewą stronę 41, 42, 42) oczek wzdłuż lewej strony
dekoltu – 126 (130, 134, 138, 138) oczek
z odwróconym kształtem.
otrzymujemy.
Rękaw
Druty 4mm, nabieramy 58 (62, 66, 70, Rząd 1: 2 prawe oczka * 2 lewe, 2 prawe*
78) oczek i przerabiamy 2 lewe, 2 prawe powtarzać to co między gwiazdkami do
ściegiem ściągaczowym do uzyskania końca
długości 7,5cm, zakańczamy rzędem Rząd 2: 2 prawe oczka * 2 prawe, 2 lewe*
lewostronnym. Dodajemy 12 (14, 16, powtarzać to co między gwiazdkami do
18, 20) oczek równomiernie w ostatnim ostatnich 4 oczek które będą prawymi
rzędzie ściągacza – 70 (76, 82, 88, 98) oczkami
Następnie przerabiamy 2 oczka prawe,
oczek otrzymujemy.
Zmieniamy druty na 4,5mm i dokładamy 2 oczka lewe ściegiem ściągaczowym do
osiągnięcia 9cm, zakańczamy rzędem
warkocz zgodnie z instrukcją:
Następny rząd (prawa strona): 2 lewe lewostronnym.
oczka, przerabiamy następne 10 (12, 14, Zamykamy wszystkie oczka.
16, 10) oczek ściegiem gładkim, następne Linia zamka
18 oczek przerabiamy jak dla panelu Druty 4,5mm, nabieramy 5 oczek
warkocza, następne 10 (12, 14, 16, 10) Rząd 1 (prawa strona): oczka prawe
oczek ściegiem gładkim, jeszcze raz panel Rząd 2 (lewa strona) : 1 prawe, 3 lewe,
warkocza, 10 (12, 14, 16, 10) ściegiem 1 prawe
Przerabiamy do osiągnięcia 25cm
gładkim, 2 oczka lewe.
długości. Zamykamy wszystkie oczka.
Rozszerzanie rękawa
Przerabiamy oczka wraz z panelem Wszywamy zamek w miejsce.
warkocza
zgodnie
z
instrukcją.
W czwartym rzędzie dodajemy po 1 oczku
z obu stron. Czynność tą powtarzamy co
4
rzędy
siedmiokrotnie,
następnie
dodajemy po jednym oczku z obu stron
co 6 rząd i powtarzamy tę czynność
13 krotnie – 110 (116, 122, 128, 138) oczek
otrzymujemy. Przerabiamy do momentu
otrzymania długości 45cm od początku
robótki, kończymy rzędem lewostronnym.
Zwężanie rękawa
Zamykamy po 6 (7, 8, 9, 10) oczek na
obu końcach robótki w następnych
2 rzędach prawych – 98 (102, 106, 110, 118)
oczek pozostaje. Zmniejszamy po 1 oczku
z każdej ze stron rzędu przez 15 kolejnych
rzędów, następnie zmniejszamy po
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801
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823

Model 14
Cieplutki sweter

001

999

005

063

095

01

Model 13
Kamizelka

45

122

65
Materiał: 200 gr. włóczka Opus Flora,
szydełko rozmiar 4mm, igła, nitka w
odpowiednim kolorze.

39

109

Instrukcja:
Pasy włóczki dociąć na długość
odpowiednią do sylwetki. Ułożone pasy
łączyć szydełkiem chwytając za pętelki
brzegowe włóczki, pozostawiając otwory
na ręce.

096

Materiał: 1000 gr. włóczki Opus Celina, druty
15mm
Rozmiar: M
Warkocz nr 1: 2 oczka przełożyć na drut
pomocniczy z przodu robótki, 2 oczka prawe,
następnie 2 oczka z drutu pomocniczego
przerobić na prawo.
Warkocz nr 2: 2 oczka przełożyć na drut
pomocniczy z tyłu robótki, 2 oczka prawe,
następnie 2 oczka z drutu pomocniczego
przerobić na prawo.
Ścieg ryżowy:
Rząd 1: 1 oczko lewe, 1 oczko prawe
Rząd 2: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe
Ścieg angielski:
oczka prawe przekładane bez przerabiania
z narzutem, oczka lewe przerabiamy
tradycyjnie.
Tył
Nabieramy 25 oczek, przerabiamy wzorem
ściągaczowym 1 oczko prawe, 1 oczko lewe
przez 4 rzędy.
Następny rząd (strona prawe): oczka lewe
Następny rząd (lewa strona): oczka prawe
Powtarzamy dwa ostanie rzędy do 37 rzędu
włącznie od początku robótki.
Zaznaczyć linie rękawów i przerabiamy dalej
tym samym sposobem do rzędu 54.

Zakończenie: Dekolt i dół kamizelki
obszyć pasami włóczki.
- 23 -

928

929

930

931

Tył + dekolt
Następny rząd (prawa strona): przerabiamy
9 oczek jak wyżej, 7 kolejnych oczek
przerabiamy na drut pomocniczy, ostatnie
9 oczek przerabiamy jak wyżej.
Zamykamy po 9 oczek z każdej ze stron na
ramiona luźno.
Przód
Nabieramy 27 oczek, przerabiamy 4 rządy
ściegiem ściągaczowy 1 oczko prawe, 1 oczko
lewe
Następny rząd (prawa strona): oczko
brzegowe, 4 oczka lewe, warkocz nr 1,
3 oczka ściegiem ryżowym (1 oczko prawe,
1 oczko lewe, 1 oczko prawe), 3 oczka ściegiem
angielskim (1 oczko lewe, 1 oczko prawe
z narzutem, 1 oczko lewe), 3 oczka ściegiem
ryżowym (prawe, lewe, prawe), warkocz nr 2,
5 oczek lewych.
Następny rząd (lewa strona): oczko brzegowe,
4 oczka prawe, 4 oczka lewe, 3 oczka ściegiem
ryżowym (prawe, lewe, prawe), 3 oczka ścieg
angielski (prawe z narzutem, lewe, prawe
z narzutem), 3 oczka ścieg ryżowy (prawe,
lewe, prawe), 4 oczka lewe, 5 oczek prawych.
Powtarzamy 2 ostatnie rzędy do rzędu
37 w którym zaznaczamy linię rękawów i dalej
przerabiamy do rzędu 45.
Przód + dekolt
Następny rząd (prawa strona): przerabiamy jak
wyżej, przerabiamy 3 środkowe oczka ściegu
angielskiego na drut pomocniczy, przerabiamy

do końca jak wcześniej.
Następny 3 rzędy prawej strony: przerabiamy
po 1 oczku od środka robótki na drut
pomocniczy – po 9 oczek pozostaje na każde
z ramion. Przerabiamy do uzyskania długości
takiej samej jak dla tyłu, zamykamy oczka.
Golf
Dokładamy równomiernie po 8 oczek
z przodu i tyłu dekoltu. Przerabiamy wzorem
ściągaczowym 1 oczko prawe, 1 oczko lewe,
pamiętając o kontynuacji ściegu angielskiego
w środkowej części przodu.
Przerabiamy w ten sposób 20 rzędów.
Zamykamy wszystkie oczka luźno.
Rękawy
Nabieramy 11 oczek i przerabiamy ściegiem
ściągaczowym 1 oczko prawe, 1 oczko lewe
przez pierwsze 4 rzędy.
Rząd 5 (prawa strona): oczko brzegowe,
dodajemy 1 oczko lewo, 3 oczka lewe, 3 oczka
ściegiem angielskim (prawe z narzutem, lewe,
prawe z narzutem), 3 oczka lewe, dokładamy
oczko lewe, oczko lewe.
Rząd 6 (lewa strona): oczko brzegowe, 4 oczka
prawe, 3 oczka ściegiem angielskim (lewe,
prawe z narzutem, lewe), 5 oczek prawych.
Powtarzamy rzędy 5 i 6 pamiętając
o dokładaniu po 1 oczku z obu stron robótki
w następujących rzędach: 11, 17, 21, 25, 29.
Rząd 33: zakańczamy luźno wszystkie oczka
Zakończenie
Zszywamy wszystkie elementy.

Marka OPUS to nie tylko włóczki ale także szeroki
asortyment dodatków
niezbędnych do wykonywania robótek ręcznych
W ofercie dostępne szydełka: aluminiowe, plstikowe
i bambusowe w pełnej rozmiarówce.

W ofercie dostępne druty: proste, na żyłce i skarpetowe
zarówno aluminiowe jak i bambusowe, w pełnej rozmiarówce.
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„Dystrybutor BAFPOL F.H.”

„Dystrybutor BAFPOL F.H.”

Model 15
Szaliki
Estera

3. Przerabiamy (zdj. nr 3) do uzyskania
długości 160 cm.
Zamykamy wszystkie oczka i zakańczamy
robótkę
Ilość oczek można dobrać wedle własnego
uznania.

zdj3.

Marina

Materiał:
100 gr. włóczki Rozetti Spectra i Marina
oraz Opus Estera, druty rozmiar 6mm
Rozmiar: długość 160cm
Instrukcja:
1. (zdj. nr 1) Nabieramy 8 oczek
(pętelek) przełóż drut do lewej ręki,
a prawą przerabiaj oczka prawe z pętelek
górnej części włóczki

Spectra

zdj1.
2. (zdj. nr 2) Przekładamy drut do lewej
ręki i przerabiamy oczka prawe z pętelek
górnego brzegu włóczki.

zdj2.
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Inspiracje
Zamotka – forma
rękodzieła służąca
do wykonywania
różnego rodzaju
szalików, apaszek
bądź dzianinowych
naszyjników na palcach
jednej ręki.

Filmiki oraz instrukcję
mogą Państwo bez
problemów odnaleźć na
branżowych serwisach
internetowych.
Przedstawione
zdjęcia być może
zainspirują Państwa
do stworzenia czegoś
niepowtarzalnego.
Serdecznie zapraszamy.
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„Produkty użyte do wykonania wyrobów dostępne w dobrych sklepach pasmanteryjnych”

