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Sweter kimonowy

Sweter kimonowy

Sweter kimonowy
Materiał: 1000 g włóczki Opus Barcelona
(100 g / 70m), druty 12 mm
Rozmiar: S

2

2

2

2

2

2

Wzór: ścieg 10 oczek x 14 rzędów = 10 cm x
10 cm,
Wzór podstawowy: oczka prawe podzielne
przez 4 (schemat III)
Tył:
Na drut nabrać 104 oczka. Po nabraniu oczek
wykonujemy następująco:
Rząd 1: 1 oczko brzegowe, 1 op , 4 ol, 1op, 20 ol,
1 op, 20 ol, 1op, 4 ol, 1 op, 1 oczko brzegowe;

Rząd 2: 1 oczko brzegowe, 6 oczek – schemat
Schemat I – sweter kimonowy
II, 48 oczek – schemat III, 6 oczek – schemat I,
oczko brzegowe.
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W taki sposób przerabiamy 32 cm.
Przekładamy na druty pomocnicze po 28 oczek,
z obu brzegów pozostawiając 48 oczek, jako
tylnia część (plecy). Do tych oczek nabieramy
z obu stron po 23 oczka i wykonujemy 21 cm.
Na wysokości 53 cm zakończyć środkowe
12 oczek, a w kolejnym rzędzie po obu stronach
spuścić po 4 oczka. Pozostałe oczka zakończyć
na prosto.
Prawy przód:
28 oczek z drutu pomocniczego przekładamy
na druty właściwe i robimy dalej, dodając z le
wej strony przodu 23 oczka rękawa, a z prawej
strony spuszczamy 4 x 1 oczko w co 2 rzędzie,
a następnie 5 x 1 oczko co 4 rzędzie. Po osią
gnięciu 55cm wyrobu zamykamy wszystkie
oczka na prosto zostawiając 7 oczek plisy, którą
przy wykończeniu swetra przedłużymy i doszy
jemy do dekoltu pleców.
Schemat II – sweter kimonowy

13
11
9
7
5
3
1

Lewy przód:
Robimy identycznie jak prawy
Wykończenie:

Objaśnienia do schematów
— oczko prawe

Zszywamy rękawy i ramiona. Następnie do
rabiamy plisę i doszywamy całość do pleców.
Na szydełku wykonujemy sznurek o długości
120 cm.

— oczko lewe
— 2 oczka przełożyć na drut pomoc
niczy z przodu 2 o.p., oczko z drutu pomocni
czego przerobić na prawo
— 2 oczka przełożyć na drut pomoc
niczy z tyłu 2 o.p., oczko z drutu pomocniczego
przerobić na prawo
4

Sweter kimonowy
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Schemat III – sweter kimonowy
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Rysunek 1 – sweter kimonowy
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Czapka z szalikiem

Czapka z szalikiem

Schemat warkocza

Ścieg patentowy:
Materiał: 500 g włóczki La Passion Camellia,
druty 6 i 8 mm
Rząd 1 – OP, OL  powtarzamy do końca rzędu;
Rząd 2 – OP patentowe (wkłuwamy się w ocz
ko leżące rząd niżej)
Powtarzamy rzędy 1 i 2.
Czapka:
Nabieramy 16 oczek na druty 6 mm (2 oczka
brzegowe, 12 oczek prawych, 2 oczka brzego
we), przerabiamy wedle schematu warkocza
i zakańczamy na wysokości 54 cm. Odwraca
my robótkę na dłuższym brzegu i nabieramy
50 oczek i przerabiamy ściegiem patentowym.
Na wysokości 12 cm od początku ściegu paten
towego co 6 oczko przerabiamy 2 oczka razem.
Całość zakończyć na wysokości 17 cm od po
czątku ściegu patentowego. Zszyć.
Pompon:
Odrysowujemy na sztywnym papierze dwa
kółka o średnicy 10 cm. Wycinamy. W ich
środkach rysujemy koła o średnicy 1 cm. Rów
nież wycinamy. Składamy kółka razem i zaczy
namy nawijać włóczkę na obręcze. Zakrywamy
całość papierowych elementów, nawijamy jak
najwięcej, żeby pompon był ładny i pełny. Roz
cinamy po zewnętrznej krawędzi koła, związu
jemy po środku jak najciaśniej dodatkowym
kawałkiem włóczki. Doszywamy pompon do
czapki.
Szalik:
Nabieramy 38 oczek na druty 8 mm.
Przerabiamy ściegiem patentowym do
otrzymania długości 200 cm. Zakań
czamy wszystkie oczka.

Schemat – czapka z szalikiem
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Sweterek bez rękawów

Sweterek bez rękawów
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Materiał: 300 g włóczki Opus Sara
(400 m / 100 g), druty 5 i 6 mm, druty na żyłce
5 mm
Rozmiar: S (36, 38)
Instrukcja:
Drutami 6 mm ścieg gładki lewy 14 oczek
i 20 rzędów = 10 x 10 cm
Sweterek robimy z dwóch nitek.
Wzór ściągacza
2 oczka prawe, 2 oczka lewe.
Ścieg gładki lewy
W rzędzie nieparzystym oczka lewe, w rzędzie
parzystym oczka prawe.
Warkocz
Przerabiać na 12 oczek tak jak w schemacie.
Każdy rząd oznaczony tak jak wzór pojawia się
z przodu. Rzędy nieparzyste czytać od prawej
do lewej, rzędy parzyste od lewej do prawej.
Po 1–18 powtórzyć 19–36.
Tył:
Na druty 5 mm nabieramy 72 oczka i przera
biamy 6 cm wzorem ściągacza. Następnie zmie
niamy druty na 6 mm i przerabiamy ściegiem
gładkim lewym. W pierwszym rzędzie tego
ściegu spuszczamy po 1 oczku z obu stron na
skosy boczne . Powtarzamy tą czynność w 18
i 36 rzędzie co daje 66 oczek. Po uzyskaniu
długości 40 cm wyrobu rozpoczynamy doda
wanie oczek na rękawy. Dodać z obu stron w co
6 rzędzie 1 oczko. Czynność tę powtarzamy
siedmiokrotnie. Otrzymujemy 80 oczek.
Na wysokości 58 cm od początku wyrobu za
kańczamy z obu stron po 10 oczek w kolejnych
trzech rzędach. Pozostałe 20 oczek zakańczamy
prosto.
Przód:

12 oczek
Na druty 5 mm nabieramy 72 oczka i przera
biamy 6 cm wzorem ściągacza. Następnie zmie
Schemat – sweterek bez rękawów
niamy druty na 6 mm i przerabiamy ściegiem
gładkim lewym. Nie należy wykonywać spusz
— 3 oczka przełożyć
czania jak dla tyłu (zwężenie części powstaje
na drut pomocniczy z tyłu, spuścić narzut i wy
dzięki warkoczom).
ciągnąć długie oczka, 6 oczek prawych. Oczka
Po 10 cm od początku robótki po 30 przero
z drutu pomocniczego przerobić na prawo.
bionych oczkach rozpoczynamy warkocz na
— w rzędzie parzystym 1 oczko lewe, nitkę
kolejnych 12 oczkach (według schematu), na
stępnie przerabiamy kolejne 30 oczek ściegiem owinąć dwa razy wokół prawego druta.
7

Sweterek bez rękawów
gładkim. Przerabiamy wedle rzędy przerabiamy z wykorzystaniem trzech
warkoczy. Równocześnie po uzyskaniu 40 cm
schematu 18 rzędów.
wyrobu dodajemy oczka na rękawy w taki sam
Następny rząd: 16 oczek
sposób jak dla tyłu. Otrzymujemy 84 oczka.
ściegiem gładkim le
Po 55 cm robótki rozpoczynamy zakańczanie
wym, 12 oczek wg
oczek na dekolt. W pierwszej kolejności zakań
schematu, 2 oczka
czamy prosto 12 oczek środkowego warkocza.
ścieg gładki, 12 oczek
Następnie w każdym co drugim rzędzie zakań
w g s c h e m atu , 2
czamy odpowiednio 5 razy po 1 oczku z każdej
oczka ścieg gładki,
ze stron wycięcia na dekolt i w ostatnim rzędzie
12 oczek wg sche
po 2 oczka z każdej ze stron. Pamiętamy że
matu, 16 oczek
w międzyczasie musimy zakończyć rękawy tak
ścieg gładki.
jak dla tyłu.
Następne 54
Wykończenie:
Zszyć ramiona. Z brzegu pach nabrać na druty
5 mm 44 oczka i przerobić ściegiem ściągacza
4 cm, następnie zakończyć oczka. Zszyć boki.
Na stójkę nabrać 60 oczek i wykonać 2 cm
ściegiem ściągacz, zakończyć oczka i doszyć
w miejsce dekoltu.

20

20

20
4

7

18

34

6
48

Rysunek – Sweterek bez rękawów
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Żakiet

Żakiet

1 x 3 oczka i 1 x 2 oczka. Dalszą część nadal
przerabiać ściegiem dżersejowym.

Materiał: 1000g Włóczki Opus Sofia
Na wysokości 63 cm zamknąć na dekolt 8 oczek
(100g/47m), druty 10mm, 12mm, szydełko
środkowych.
8mm
W następnych 2 rzędach na skos ramion za
Wzór: Dżersej prawy pół przekręcony
kończyć odpowiednio 5 oczek i 4 oczka z obu
I rząd (od prawej strony) oczka prawe przekrę stron.
cone; II rząd wszystkie oczka lewe
Lewy i prawy przód:
Próbka ściegu dżersejem pół przekręconym:
Nabrać 19 oczek i przerobić 2 rzędy wzorem
7 oczek x 9 rzędów = 10 x 10 cm
warkocza, a następnie ściegiem dżersejowym
pół przekręconym. Skosy boku, podkrój ręka
Warkocz:
wa i skos ramienia wykonać jak dla tyłu. Na de
I rząd (od lewej strony): a) oczko brzegowe,
kolt na wysokości 50 cm wyrobu odjąć 1 oczko
b) 2 razy narzut oczko lewe – powtarzać a i b.
i powtarzać tak jeszcze 3 razy co 4 rzędzie.
II rząd : a) oczko brzegowe, b) 3 oczka prze
Rękaw:
kładamy na drut zapasowy z przodu robótki,
3 kolejne oczka przerabiamy na prawo spusz Nabrać 20 oczek i przerobić wzorem warkocza
czając narzuty, następnie przerabiamy 3 oczka 2 rzędy, następnie ściegiem dżersejowym pół
z zapasowego drutu na prawo spuszczając na przekręconym. Na wysokości 22 cm dżerseju
dodać po obu stronach po 1 oczku.
rzuty. Powtarzać a i b.
Tył:

Na podkrój pachy na wysokości 33 cm dżerseju
zdjąć z obu stron 1 x 3 oczka i 1 x 2 oczka, na
Nabrać 34 oczka + 2 oczka brzegowe i prze
stępnie w co 4 rzędzie z obu stron 2 x po 1 ocz
robić 2 rzędy wzorem warkocza. Następnie
ku. Zakończyć na wysokości 49 cm dżerseju.
przerabiać ściegiem dżersejowym prawym pół
przekręconym. Na wysokości 22 cm i 29 cm Wykończenie:
dżerseju odjąć po 1 oczku z obu stron. Na wy
Mankiet wykończyć szydełkiem 8 mm, 2 okrą
sokości 35 cm dżerseju dodać po 1 oczku z obu
żenia rękawa wzorem półsłupków nawijanych.
stron. Na wysokości 42 cm dżerseju z obu stron
na podkrój rękawów odjąć w kolejnych rzędach
9

Żakiet
Części swetra zszyć. Na druty 10 mm nabrać
brzegi przodu i dekoltu – 160 oczek (69, 22,
69 oczek). Przerabiać ściegiem dżersejowym
prawym 4 rzędy.
Zdobienie:
Do całości żakietu według uznania dorobić
sznurki (6 szt. x 25 oczek) lub 1 pasek w po
staci długiego łańcuch z dowolnej ilości oczek
(zgodnie z obwodem w pasie).
Uwagi do rysunków:
Wymiary nie uwzględniają 4 cm warkocza na
dole roboty

71

8

11

6
4

26

Rysunek 2 – Żakiet, 1/2 przód.
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67 71

26
42

26

24

Rysunek 1 – Żakiet, 1/2 tył.

Rysunek 3 – Żakiet, rękaw
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Sweter męski

Sweter męski

Sweter męski
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Materiał: 400 g włóczki La Passion Fresia 015,
300 g włóczki La Passion Freesia 016, druty
8 mm, druty na żyłce 7 mm, igła do wełny, drut
pomocniczy.
Wzór: Wzór ściągaczowy: 2 oczka prawe na
dwa oczka lewe podzielone przez 4;
Wzór reliefowy: liczba oczek podzielona przez
12 (6) + oczka brzegowe;
Przerabiać według schematu.
Oczka w rzędach nieparzystych przerobić jak
powstają.
Instrukcja:
Tył:
Nabrać 66 oczek + 2 brzegowe. Przerobić wzo
Schemat – Sweter męski
rem ściągacza ok. 7 cm (10 rzędów). Przerabia
my wg schematu na wysokość 36,5 cm + 7 cm
ściągacz (43, 50 cm). Na wysokości 43, 50 cm
ujmujemy na pachę 1 x 4 oczka po obu stro
nach, następnie 2 x 1 oczko po obu stronach.

2

Na skos ramion na wysokości 66 cm zakończyć
z obu stron 2 x 9 oczek w co drugim rzędzie
wraz z 1 zamknięciem oczka na ramiona, na
dekolt zakończyć 18 oczek. W następnym rzę
dzie po 1 oczku z obu stron.

66

Przód:
Przerobić tak samo jak tył, ale dekolt na wyso
kości 60 cm zakończyć 12 oczkami. Podzielić
robótkę na 2 części. Zakończyć każdą część od
dzielnie spuszczając na wewnętrznym brzegu
w co 2 rzędzie 2 x 2 oczka, 1 x 1 oczko po obu
stronach. Oczka na ramionach spuszczamy jak
na tyle.

36,5

7

Rękaw:

Rysunek 1 – Sweter męski, przód i tył

Nabieramy 26 oczek. Przerabiamy 7 cm
(10 rzędów) wzorem ściągacza. Następnie prze
rabiamy wzorem reliefowym dodając 4 oczka
(30 oczek) zaraz za ściągaczem, równocześnie
na skos rękawa dodając z obu stron 8 x 1 oczko
w co 6 rzędzie (46 oczek).

— oczko prawe
— oczko lewe

— 6 oczek prawych skrzyżować
Na główkę rękawa na wysokości 51 cm (ze
ściągaczem) zakończyć z obu stron 1 x 4, 10 x 1, na prawo, 3 oczka przełożyć na drut pomoc
niczy z tyłu robótki, z drutu pomocniczego
1 x 3. Pozostałe oczka zakańczamy.
przełożyć oczka na prawo.
Wykończenie:
— 6 oczek prawych skrzyżować
Zszyć ramiona. Z dekoltu nabrać na drut na
na lewo, 3 oczka przełożyć na drut pomocniczy
żyłce 52 oczka, przerobić wzorem ściągaczo
z przodu robótki, 3 oczka prawe z drutu po
wym 2 cm. Zszyć rękawy i boki.
mocniczego przerobić na prawo.
12

Komin
Materiał: 300 g Włóczki Opus Celina, druty
12 mm, szydełko 8 mm

17

Wykonanie:
Na druty 12 mm nabieramy 18 oczek
i przerabiamy:
1 rząd — 1 oczko prawe ––– narzut ––– zdjąć
oczko na prawy drut (powtarzać);

63

2 rząd — tak jak schodzą oczka (prawe oczka
na prawo, a lewe na lewo, przy czym narzut
przerabiamy na prawo);

46

3 rząd — 1 oczko lewe ––– 2 oczka razem na
prawo ––– 2 oczka lewe (powtarzać).
Te 3 rzędy tworzą wzór. Przerabiamy wzór do
otrzymania długości 75 cm, następnie zakań
czamy i zszywamy szydełkiem 8 mm w dowol
ny sposób.

7

Rysunek 2 – Sweter męski, 1/2 rękawa
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Kocyk z misiem

Kocyk z misiem
Materiał: 300 gr. włóczki La Passion
Daisy, resztki włóczki w kolorach
niebieskim i białym, 3 czarne guziki,
pompon, druty 4,5 mm
Wykonanie:
Nabieramy na druty 160 oczek. Prze
rabiamy 6 rzędów ściegiem francu
skim (w rzędach parzystych i niepa
rzystych przerabiać oczka na prawo).
Rząd 7 i następne: 8 oczek brzegowych
przerobić ściegiem francuskim, śro
dek: rzędy parzyste oczka lewe, rzędy
nieparzyste oczka prawe.
Na wysokości 25 cm rozpoczynamy
wrabianie misia ze schematu nr 1.
Od wysokości 71 cm przerabiać ście
giem francuskim. Zakańczamy na
wysokości 75 cm.
Wykończenie:
Przyszywany pompon w miejscu
ogonka, dwa guziki jako oczy i trzeci
jako nos.

Schemat – Kocyk z misiem
– biała włóczka, – niebieska, – pompon, –guzik
14

Kamizelka z chustą

Kamizelka z chustą

Kamizelka z chustą

9 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 25 oczek
przerobić na prawo

Materiał: 650 g włóczki Rozetti Moonlight, dru10 rząd – 25 oczek lewych
ty na żyłce 4 mm, szydełko 2,5 mm.
Następnie do wysokości 75 cm (od początku
Rozmiar: S, M (36–38)
wyrobu) przerobić dżersejem prosto zakańcza
Próbka: 26 rzędów x 22 oczka = 10 x 10cm
jąc po prawej stronie 25 oczek na prawo. Tak
samo wyrabiamy lewą stronę dekoltu i ramie
Wzór:
nia zbierając wszystkie oczka po lewej stronie
Ściągacz: 2 oczka prawe x 2 oczka lewe,
środka dekoltu. Zszywamy ramiona po lewej
i nabieramy oczka na rękawy.
Dżersej: rząd nieparzysty oczka prawe, rząd
parzysty oczka lewe.
Rękawy:
Kamizelka tył:

Na druty 4 mm na żyłce nabieramy szydełkiem
80 oczek przerabiając ściągaczem 2 prawe
Nabrać na druty 4 mm 80 oczek i przerobić
x 2 lewe na okrągło 5 cm.
ściągaczem do wysokości 7 cm, następnie dżer
sejem do wysokości 72 cm na prosto bez pod Wykończenie dekoltu:
cięć na pachy. Na wysokości 72 cm przerobić
Nabieramy szydełkiem 2,5 mm na druty żył
35 oczek prawych, potem zebrać i zakończyć
kowe 4 mm – 122 oczka, które przerabiamy
10 oczek na prawo i dalej przerobić 35 oczek
ściągaczem 2 oczka prawe x 2 oczka lewe na
prawych. Od tej chwili modelujemy podcięcie
wysokość 4 cm, następnie zakańczamy ostatni
karku.
rząd zszywając boki po lewej stronie kamizelki.
Kolejny rząd to 30 oczek lewych. Ponownie
Chusta:
zbieramy 5 oczek na prawo przerabiając resztę
oczek (25 oczek prawych).
Na szydełku robimy 5 słupków wachlarza tj.
4 oczka łańcuszka wbijając w pierwsze oczko
Wracamy 25 oczek lewych i zakańczamy
łańcuszka słupkami 5 razy, następnie 5 oczek
25 oczkami prawymi na ramię, to samo robimy
z szydełka przekładamy na drut 4 mm i prze
z drugą stroną ramienia biorąc pod uwagę zbie
rabiamy je na prawo ściegiem francuskim.
ranie 3 x 5 oczek po stronie lewej.
Wszystkie rzędy chusty przerabiamy na prawo,
Przód:
przy czym boki należy wykonywać w następu
jący sposób:
Przerabiamy do wysokości 55 cm, tak samo jak
tył. Kolejny rząd na wysokości 55 cm przerobić *1 oczka rzędu nie przerabiamy, przekładając
35 oczek prawych, 10 oczek zakańczamy i dalej je na prawy drut, w kolejne oczko wbijamy się
przerabiamy 35 oczek prawych. Kolejny rząd w człon dolny (tzw. kreskę poziomą na dole
to wszystkie oczka lewe.
oczka) przerabiając je na prawo a następnie
w to samo oczko już normalnie (czyli licząc
Prawa strona ramienia:
od pierwszego) 3 oczkiem będzie 2 oczko
1 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 33 oczka (z drugiego oczka robi się 2 oczka). Pozostałe
przerobić na prawo
oczka przerabiamy na prawo, a ostatnie w rzę
dzie oczko przerabiamy na lewo*
2 rząd – 33 oczka lewe
Obracamy wyrób i postępujemy identycznie
3 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 31 oczek
jak pomiędzy * do momentu aż na drucie poja
przerobić na prawo
wi się 245 oczek, następnie chustę zakańczamy.
4 rząd – 31 oczek lewych
5 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 29 oczek
przerobić na prawo
6 rząd – 29 oczek lewych
7 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 27 oczek
przerobić na prawo
8 rząd – 27 oczek lewych
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Tunika z rękawkami

Tunika z rękawkami
Materiał: 400g Włóczki Opus Mimoza Multi
lub Greta Multi, druty proste na żyłce 4 mm,
szydełko 2,5 mm
Rozmiar: S, M (36–38)
Próbka: 4,5 cm = 10 oczek; 4,5cm x 4,5cm =
10 oczek x 14 rzędów
Wzór: dżersej i ściągacz (2 oczka prawe x 1 oczko lewe)
Tył:
Nabrać 102 oczka na drut i przerabiać ścią
gaczem (2 oczka prawe x 1 oczko lewe) do
uzyskania długości 8 cm, kończymy oczkami
prawymi.
Rząd 1 – po ściągaczu prawa strona. Przerabia
my 2 oczka razem na prawo * 7 oczek prawych,
2 oczka razem na prawo*. Powtarzamy to co
pomiędzy gwiazdkami 11 razy. Po ostatnim ze
braniu pozostałe oczka przerabiamy na prawo.
Otrzymujemy 90 oczek;
Rząd 2 – oczka lewe;
Rząd 3 i wszystkie nieparzyste rzędy prze
rabiamy na prawo wzorem dżersejowym;
Rząd 4 i wszystkie parzyste rzędy przera
biamy na lewo wzorem dżersejowym.
Na wysokości 63 cm od początku robótki
zbieramy po obu bokach na podkrój pach:
1 rząd – 4 oczko a 86 oczko przerabiamy
na prawo,
2 rząd – 4 oczko a 82 oczko przerabiamy na
lewo,
3 rząd – 3 oczko a 79 oczko przerabiamy na
prawo,
4 rząd – 3 oczko a 76 oczko przerabiamy na
lewo,
5 rząd – 2 oczko a 74 oczko przerabiamy na
prawo,
6 rząd – 2 oczko a 72 oczko przerabiamy na
lewo.
Następnie przerabiamy wzorem dżersejo
wym do uzyskania długości 85 cm. Kolejny
rząd przerobić 36 oczek prawych. Zbieramy
5 oczek środkowych (zakańczamy je) i dalej
przerabiamy 31 oczek prawych do końca
rzędu. W kolejnym rzędzie przerabiamy
31 oczek lewych (obracamy wyrób) i zbieramy
17

Tunika z rękawkami
4 rząd – 3 oczka - resztę przerabiamy na lewo

do środka podcięcia kolejne 5 oczek zakań
czając je, a 26 oczek przerabiamy na prawo.
W kolejnym rzędzie przerabiamy lewe oczka,
a w następnym rzędzie zakańczamy ostatni
raz 5 oczek, a 21 oczek przerabiamy na prawo
i wracamy oczka lewe. 2 x powtarzamy rząd
dżersejem ( 4 rzędy = 1p,1l,1p, 1l).

5 rząd – 2 oczka - resztę przerabiamy na prawo
6 rząd – 2 oczka - resztę przerabiamy na lewo
Kolejne rzędy składające się z 38 oczek prze
rabiamy dżersejem do wysokości 31 cm od
początku robótki, po czym zbieramy po 1 ocz
ku na każdym brzegu do chwili aż na drucie
zostaje 12 oczek, które wszystkie na raz zakań
czamy w ostatnim rzędzie rękawka. Tak samo
wykonujemy 2 rękaw.

Na ramieniu zakańczamy 21 oczek na prawo.
2 stronę ramienia prawego przerabiamy tak
samo jak lewe ramię, biorąc pod uwagę to,
że zbieramy 3 x po 5 oczek lewych w rzędzie,
a nitką rozpoczynamy pracę na drucie dowią
Wykończenie dekoltu:
zując ją do środka podcięcia (środek karku).
Na golf nabieramy szydełkiem 2,5 mm
Przód:
ok. 100–110 oczek na druty żyłkowe 4 mm.
Przerabiamy do pach na wysokość 63 cm, tak Przerabiamy na okrągło ściągaczem 2 OP, 1 OL
samo jak tył. Na pachy podkrój przerabiamy do wysokości 3 cm, a następnie ściągacz zamie
tak samo jak tył. Po zebraniu oczek na pachy niamy na stronę odwrotną (lewą), przerabiając
na wysokość 18 cm nadal ściągaczem 1 OL,
przerabiamy do 80 cm.
2 OP. Zakańczamy golf a następnie wykonuje
Dekolt dzielimy na 2 równe części (po prawej
my szydełkiem tzw. koronkę. Robimy *3 oczka
stronie wyrobu od środka powinno zostać
łańcuszka i wbijamy w co 2 oczku golfu ocz
36 oczek na drucie). Od środka dekoltu zbie
kiem ścisłym* powtarzamy tę czynność aż do
ramy tak samo jak na karku 3 x 5 oczek na
wykończenia całego rzędu golfu. Rękawy wszy
prawo. W 7 rzędzie powinno zostać 21 oczek,
wamy ściegiem za igłą po lewej stronie wyrobu,
które przerabiamy w górę do 4cm wysokości
zszywamy rękawy od spodu po lewej stronie
(10 rzędów), tak aby po przyłożeniu do części
wyrobu a także tunikę po bokach.
tylnej pokrywały się rozmiarem. Jeżeli czę
ści do siebie pasują zakańczamy 21 oczek na Zarękawki:
prawo. Nitkę obciętą zawiązujemy od środka
Nabieramy na druty żyłkowe 4mm – 54 oczka,
dekoltu i powtarzamy drugą stronę tak samo,
przerabiamy ściągaczem na około do wysoko
biorąc pod uwagę zbieranie 3 x 5 oczek po lewej
ści 6cm. W następnym rzędzie po ściągaczu
stronie od środka dekoltu. Zszywamy ramiona
przerabiamy 2 oczka prawe razem na prawo,
po lewej stronie.
1 OL, 2OP, 1OL, 2OP, 1OL. Powtarzamy do
końca rzędu.
Rękawy:
Kolejne rzędy przerabiamy dżersejem do wyso
kości 18 cm od początku robótki, a potem 5 cm
ściągaczem. Po zakończeniu ostatniego rzędu
zarękawka, przekładamy ostatnie oczko na szy
dełko 2,5 mm i wykańczamy tzw. koronką tak
samo jak golf.

Nabrać na druty 62 oczka, przerobić ściąga
czem do wysokości 8cm. Aby pomniejszyć ilość
oczek na drucie zaraz po ściągaczu przerabia
my 2 oczka prawe:
––– 1 oczko lewe ––– 2 oczka razem na prawo
––– 1 oczko lewe ––– 2 oczka prawe
––– 1 oczko lewe –––2 oczka prawe
––– 1 oczko lewe ––– 2 oczka razem na prawo
i powtarzamy wzór do końca rzędu, aż do
uzyskania na drucie 56 oczek, które następnie
przerabiamy do wysokości 20 cm od początku
robótki dżersejem. Następnie zbieramy pod
pachą:
1 rząd – 4 oczka - resztę przerabiamy na prawo
2 rząd – 4 oczka - resztę przerabiamy na lewo
3 rząd – 3 oczka - resztę przerabiamy na prawo
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Peleryna

Peleryna
Materiały: 500 g włóczki Opus Polo, drut
7 mm, drut pomocniczy dwustronny
Rozmiar: S, M (36/38)
Sploty:

2 oczka ściegiem gładkim prawym, 2 oczka
ściegiem gładkim lewym,
6 oczek warkoczem,
2 oczka ściegiem gł. lewym, 56 oczek
ściegiem gł. prawym, 2 oczka ście
giem gł. lewym,

Ścieg francuski;

6 oczek warkoczem,

Ścieg gładki prawy;

2 oczka ściegiem gładkim le
wym, 2 oczka ściegiem gładkim
prawym.

Ścieg gładki lewy;
Wzór warkoczowy (przerabiany na 6 oczek):
1 i 3 rząd: na prawo;
2 rząd i rzędy parzyste: na lewo;
5 rząd: 6 oczek skrzyżować
na lewo (przełożyć 3 oczka na drut pomocniczy
z przodu robótki, 3 oczka
prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na
prawo);
7 rząd: powtarzać od
1 rzędu.
Próbka: kwadrat
10 x 10cm ściegiem
gładkim prawym
na drutach 7 mm =
13 oczek i 17 rzędów.
Tył i przód
Tył i przód wykonuje
się w jednym kawał
ku, rozpoczynając od
lewego przodu. Nabrać
na druty 80 oczek.
Na brzeg krawędzi
przerobić 6 rzędów
(2,5 cm) ściegiem
francuskim.
W następnym rzędzie
przerobić:

Na wysokości 92 oczek od
ściągacza francuskiego
odłożyć oczko na drut
pomocniczy. W ten
sam sposób wykonać
prawy przód. Oczka
obu części prze
łożyć na jeden
drut, przy czym
na środku na
brać od nowa
8 oczek.
Kontynuo
wać robótkę
w taki spo
sób, że pierw
sze i ostatnie 12
oczko przerobić
wg dalszego opisu,
a wszystkie pozostałe
oczka środkowe prze
robić ściegiem gładkim
prawym. Po przerobieniu
2 rzędów odejmować po
bokach (po 12 pierwszych
i przed 12 ostatnimi oczka
mi): 12 x (w co 2 rzędzie 3 x 1
oczko, 1 x 2 oczko), następnie
odejmować w co 2 rzędzie 5 x 2
oczka. Kiedy na drucie pozosta
nie 28 oczek, kontynuować odej
mując na 4 oczkach środkowych:
2 x (w co 2 rzędzie: 2 x1 oczko, w co
2 rzędzie: 2 x 2 oczko), 1 x 1 oczko
(oczko warkocza przerobić ściegiem
gładkim prawym). Po przerobieniu
kolejnych 2 rzędów zakończyć 2 pozo
stałe oczka.

Komin
Materiał: 300 gr. włóczki La Passion Mallow, druty 6 mm
Wykonanie:
Nabieramy na druty 250 oczek. Przerabiamy wzorem ściągacza 2 oczka prawe, dwa oczka lewe.
Na wysokości 37 cm zakańczamy wszystkie oczka. Całość zszyć na krótszych bokach

Płaszczyk z kapturem

Płaszczyk z kapturem

Płaszczyk z kapturem

7 x 1 oczko. Jednocześnie, na wysokości 68 cm,
na podkrój pachy zakończyć z lewej strony ro
Materiały: 1100 gr włóczki La Passion Bracen, bótki, w co 2 rzędzie: 1x3 oczko, 1x1 oczko
druty 10 mm, igła do wełny
Na wysokości 88 cm, na linię ramion zakoń
Rozmiar: M (38)
czyć z lewej strony robótki 7 oczek i pozostawić
resztę oczek bez przerabiania.
Sploty: Ściągacz gładki prawy, ściągacz ryżowy
Lewy przód
Próbka: kwadrat 10 x 10 cm ściegiem gładkim
na drutach 10 mm = 7 oczek i 10 rzędów
Przerabiać tak jak prawy przód, symetrycznie.
Wykonanie

Rękaw

Uwaga! Jeżeli chcemy płaszczyk w większym Na druty 10 cm nabrać 20 oczek i przerobić
lub mniejszym rozmiarze, należy zwiększyć lub 4 rzędy ściegiem ryżowym, a następnie konty
zmniejszyć szerokość o 2 cm, a długość o 1 cm. nuować ściegiem gładkim prawym. Na wyso
kości 7 cm dodawać po bokach, po pierwszych
Tył
2 oczkach i przed ostatnimi 2 oczkami, w co
Na druty 10 cm nabrać 34 oczka i przerabiać 8 rzędzie: 4 x 1 oczko. Na wysokości 42 cm kon
4 rzędy ściegiem ryżowym, a następnie kon tynuować ściegiem ryżowym. Na wysokości
tynuować ściegiem gładkim prawym. Na 44 cm, na podkroje pach, zakończyć po bokach
wysokości 66 cm kontynuować ściegiem ryżo 3 oczka i kontynuować odejmując (po pierw
wym. Na wysokości 68 cm, na podkroje pach szych 2 oczkach i przed ostatnimi 2 oczkami)
zakończyć po bokach w co 2 rzędzie: 1x3 ocz w co 2 rzędzie: 8 x 1 oczko
ka, 1x1 oczko. Na wysokości 88 cm zakończyć
Na wysokości 62 cm zakończyć pozostałe
wszystkie oczka.
oczka.
Prawy przód
Wykończenie
Na druty 10 cm nabrać 19 oczek i przerobić
Zszyć ramiona i boki. Na kaptur nabrać
4 rzędy ściegiem ryżowym, a następnie kon
43 oczek dookoła dekoltu i przerobić ściegiem
tynuować ściegiem gładkim prawym, z wyjąt
ryżowym. Na wysokości 30 cm odejmować (po
kiem pierwszych 6 oczek, które należy nadal
obu stronach oczka środkowego) w co 2 rzę
przerabiać ściegiem ryżowym (wykończenie
dzie: 4 x 1 oczko. Zakończyć wszystkie oczka.
przodu). Na wysokości 66 cm kontynuować
wszystkie oczka ściegiem ryżowym, doda Kaptur złożyć na pół i zszyć na czubku. Wszyć
jąc po prawej stronie robótki, w co 4 rzędzie: rękawy.

30
20

przód
(prawa strona)

22

66

24

68

tył

46

16

rękaw

24

Rysunki – Płaszczyk z kapturem
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Sweter damski

Sweter damski

Sweter damski

Wykończenie:

Zszywamy boki ramion swetra i rękawów,
Materiał: 550 g włóczki Opus Mimoza, druty
wszywamy rękawy. Na plisę dekoltu nabieramy
6 mm i 7 mm, 1 guzik, 1 drut pomocniczy
na drut 76 oczek i przerabiamy ściągaczem
Rozmiar: S, M
4 cm, następnie z boków przodu nabrać na
plisę 78 oczek i przerobić 5 cm ściągaczem. Na
Próbka: 10 cm = 20 rzędów x 10cm = 16 oczek
prawej plisie u góry zrobić dziurkę, a na lewej
Wzór:
przyszyć guzik.
1. Ściągacz: 2 oczka lewe x 2 oczka prawe

19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

2. Warkocz prosty składający się z 6 oczek:
schemat I
3. wzór fantazyjny: schemat II
Tył:
Nabrać 74 oczka i przerobić ściegiem ściągacza
na wysokość 5 cm.
Po ściągaczu przerabiamy następująco: ocz
ko brzegowe, schemat nr 1, schemat nr 2 na
przemian (kończyć schematem nr 1), oczkiem
brzegowym.
Na wysokości 58 cm od ściągacza zamyka
my na środku na podcięcie dekoltu (kark)
20 oczek, a następnie po obu stronach 1 x 4 ocz
ka, 1 x 1 oczko. Jednocześnie na skosy ramion
spuszczamy z obu stron 3 x 7 oczek.

Schemat I – Sweter damski
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15
13
11
9
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3
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Przód:
Na prawy przód nabieramy 34 oczka i robimy
ściągacz, 2 oczka lewe x 2 oczka prawe, dalej
przerabiamy: 1 oczko brzegowe, schemat nr 1,
schemat nr 2, na przemian, 1 oczko brzegowe.
Na wysokość 51 cm od ściągacza spuszczamy
na dekolt 1 x 6 oczek, 2 x 2 oczka, 3 x 1 oczko.
Na ramiona spuszczamy oczka analogicznie jak
na plecach.
Lewy przód wykonujemy jak prawy – tylko
odwrotnie.
Rękaw:

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Schemat II – Sweter damski

Nabieramy 34 oczka i wykonujemy ściągacz
2 oczka lewe x 2 oczka prawe (5 cm). Nadal
ściągaczem dodajemy 8 oczek = 42 oczka. Dalej
wykonujemy następująco: 1 oczko brzegowe,
schemat nr 1, schemat nr 2 na przemian, 1 ocz
ko brzegowe.

— oczko prawe
— oczko lewe

Na skosy z obu stron co 8 rzędów dodajemy
7 x 1 oczko = 56 oczek. Na wysokości 44 cm od 2
ściągacza zamykamy oczka na prawo.
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2 — dwa oczka przerobić razem na prawo

— narzut
— 3 oczka przełożyć na
drut pomocniczy przed robótką, 3 oczka prawe
z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

Czapka z szalikiem

Czapka z szalikiem

Czapka z szalikiem

Szalik
Nabrać na druty 20 oczek i przerobić ściegiem
fantazyjnym wg schematu I. Na wysokości
95 cm zakończyć wszystkie oczka.

Materiał: 400 g włóczki Opus Alara,
druty 15 mm
Rozmiar: uniwersalny

Czapka
Próbka: kwadrat 10 x 10cm na drutach 15 mm
Nabrać na druty 15 oczek i przerobić ściegiem
ściegiem gładkim prawym = 7 o. i 10 rz. (schefantazyjnym wg schematu II. Na wysokości
mat III)
52 cm zakończyć wszystkie oczka. Na dłuższym
Sploty:
boku warkocza nabrać 40 oczek i przerobić
ściegiem gładkim prawym wg schematu III.
1: oczka lewe;
W 9 rzędzie przerobić 20 x 2 oczka razem na
prawo, a 10 rzędów przerobić oczkami lewymi.
2: oczka prawe;
W 11 rzędzie przerobić 10 x 2 oczka na prawo.
3: dwa oczka razem na prawo;
Przeciągnąć włóczkę przez 10 oczek i ściągnąć
4: pięć oczek prawych skrzyżowanych na lewo w kółeczko.
(przełożyć 5 oczek na drut pomocniczy z przodu
Wykończenie
robótki. 5 oczek prawych z drutu pomocniczego
przerobić na prawo).
Zszyć czapkę.

Schemat III – Czapka z szalikiem

Schemat I – Czapka z szalikiem

— oczko prawe
— oczko lewe
— zdjąć 1 o. bez przerabiania
wanych na lewo
Schemat II – Czapka z szalikiem
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— 5 o. prawych skrzyżo

Ponczo z kapturem

Ponczo z kapturem

jednej strony po 1 oczku w rzędach parzystych.
Po przerobieniu 21 cm zakończyć.

Materiał: 450 g włóczki Opus Mimoza Metalic,
Kieszeń:
druty 4 mm, szydełko 1,6 mm.
Nabrać 60 oczek i przerobić 2 rzędy (1 oczko
Tył:
prawe, 1 oczko lewe). Wzorem angielskim
Na druty 4 mm nabrać 155 oczek, przerabiać przerabiać kolejne 20 cm i zakończyć.
następująco:
Kaptur:
2 rzędy – (1 oczko prawe, 1 oczko lewe). Ko
Nabrać 99 oczek na druty i przerobić 2 rzędy
lejne rzędy wzorem angielskim, 77 oczek –
(1 oczko prawe, 1 oczko lewe). Dalej przerabia
1 oczko prawe środkowe – 77 oczek. Co 2 rzędy
my wzorem angielskim do uzyskania 20 cm.
gubić po 1 oczku z prawej i lewej strony oczka
Następnie robótkę podzielić na 3 i wykonywać
środkowego w rzędach parzystych, dalej od
33 oczka środkowe, gubiąc w rzędach parzy
rzędu 10 gubimy oczka co 3 rząd. Na wysokości
stych po 1 oczku na początku i końcu.
48 cm zakończyć tył.
Zszyć elementy poncza. Całość obrobić szydeł
Przód – jedna część:
kiem 1,6 mm wzorem rakowym.
Nabrać 60 oczek, przerobić 2 rzędy (1 oczko
prawe, 1 oczko lewe), dalej wzorem angiel
skim. Na wysokości 60 cm gubimy oczka z
27

Poncho z kapturem

20

środek

48

48

Rysunek 1 – Poncho z kapturem, tył, wymiary w centymetrach.

13
21

40

20

30
kieszeń
32

Rysunek 2 – Poncho z kapturem, przód 1/2.
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Sweterek z golfem i warkoczem

Sweterek z golfem i warkoczem

Sweterek z golfem i warkoczem

27 razy o 1 oczko w co 2 rzędzie (patrz schemat
wzoru warkoczowego). Pomiędzy warkoczami
B1 i B2 przerobić ściegiem fantazyjnym A.
Wzory B2 i A łączą się i tworzą warkocz C.
Materiały: 800 g włóczki La Passion Clover,
Na wysokości 54 cm, na podkrój pach zakoń
druty 5 mm, igła do wełny
czyć oczka w taki sam sposób, jak z tyłu.
Rozmiar: S, M (36-38)
Na wysokości 10 cm od rozpoczęcia podkro
Próbka: 10x10cm ściegiem gładkim prawym na ju pach, na uformowanie dekoltu zakończyć
drutach 5mm = 16 oczek i 25 rzędów
21 oczek środkowych i kontynuować obie czę
ści oddzielnie: w co 2 rzędzie odejmować 5 x 1
Sploty:
oczko. Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia
oczka prawe, oczka lewe, ściągacz 4/4 (4 oczka
podkroju zakończyć wszystkie oczka. Drugą
prawe, 4 oczka lewe)
część wykonać w taki sam sposób, odejmując
oczka symetrycznie.
Ścieg fantazyjny :

Rękawy

A:

Nabrać na druty 32 oczka i przerobić ściąga
czem 4/4. Na wysokości 8 cm od rozpoczęcia
1 rząd: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe – powtarzarobótki rozpocząć wzór fantazyjny A, dodając
my do końca rzędu;
w pierwszym rzędzie nowego splotu 6 oczek
2 rząd i wszystkie parzyste: na lewo;
równomiernie rozmieszczonych.
3 rząd: 1 oczko lewe, 1 oczko prawe – powtarza- Kontynuować robótkę dodając po obu stro
my do końca rzędu;
nach, w co 12 rzędzie: 3x1 oczko, a następnie
w co 14 rzędzie: 4x1 oczko. Na wysokości
Powtarzamy rzędy od 1 do 4 rzędu ściegiem
48 cm od początku rozpocząć modelowanie
fantazyjnym.
główki rękawa. W tym celu odejmować z obu
B:
stron, w co 2 rzędzie: 1 x 3 oczka, 1 x 2 oczka,
13 x 1 oczko.
4 rzędy ściegiem gładkim prawym
Zakończyć jednocześnie wszystkie pozostałe
4 rzędy ściegiem gładkim lewym.
oczka.
Powtarzamy te 8 rzędów
Wykończenie
Zszyć przód i tył na jednej linii ramienia.

Wykonanie:

Golf

Tył

Nabrać 72 oczka dookoła krawędzi dekoltu
i przerobić 20 cm ściągaczem 4/4. Zakończyć
wszystkie oczka jednocześnie.

Nabrać na druty 74 oczek i przerobić 54 cm
ściągaczem 4/4. Na tej wysokości, na podkrój
pach odejmować po obu stronach robótki w co
2 rzędzie: 1 x 3 oczka, 1 x 2 oczka, 1 x 1 oczko.
Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia podkro
jów zakończyć wszystkie oczka.

Zszyć drugie ramię, zszyć golf, zszyć boki przo
du i tyłu, wszyć rękawy.

Przód
Nabrać na druty 74 oczek i przerobić 3 cm ście
giem fantazyjnym A. Kontynuować robótkę
dodając w następnym rzędzie 11 równomiernie
rozmieszczonych oczek. Aby utworzyć wzór
podzielić sploty następująco: 12 oczek ścią
gaczem 4/4, 10 oczek warkoczem A, 27 oczek
ściegiem fantazyjnym B, 20 oczek warko
czem B, 16 oczek ściągaczem 4/4.

a.

b.

Rysunek I – Sweterek z golfem i warkoczem,
Na wysokości 30 cm rozdzielić wzór warko
a – przód, b – tył.
czowy B na 2 części B1 i B2. Przesuwać wzór
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Sweterek z golfem i warkoczem

Schemat I
– Wzór warkocza

20 cm

12 cm

6 cm

20 cm

16 cm

10 cm

C

31 cm

ścieg
fantazyjny
B1
A
ściągacz 4/4

48 cm

B

ścieg
fantazyjny
B

54 cm

ściągacz 4/4

B2

22 cm
8 cm

A

48 cm

Schemat II – Sweterek z golfem i warkoczem, Schemat III – Sweterek z golfem i warkoczem,
przód.
rękaw.
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Sweterek

Bluza z suwakiem

Bluza z suwakiem

przerabiając oczka tak jak schodzą z drutu
(aby powstał śg. gładki prawy i gładki lewy)
z wyjątkiem pierwszych 6 oczek które należy
przerobić śg. francuskim, aby powstało wykoń
czenie przodu. Na wysokości 22 cm przełożyć
6 pierwszych oczek na drut pomocniczy i za
kończyć 56 pozostałych oczek. Zszyć formując
falbankę w taki sam sposób jak dla tyłu.

Rozmiar: 36/38
Materiały: 700 gr. włóczki La Passion Pansy,
druty 4 mm, igła do wełny , zamek błyskawiczny
rozdzielczy 30 cm, igła i nici do wszycia suwaka
Próbka: kwadrat 10 x 10cm ściegiem gładkim
prawym = 18 oczek i 24 rzędy

Górna część prawego przodu:

Skróty i sploty: oczka prawe (o.p.); oczka lewe
(o.l.); ścieg francuski (wszystkie rzędy na lewo);
ścieg gładki prawy (rzędy nieparzyste na prawo
a rzędy parzyste na lewo); ścieg gładki lewy
(rzędy parzyste na lewo a rzędy nieparzyste na
prawo).

Na górnej krawędzi dolnej części prawego
przodu nabrać 40 oczek rozmieszczonych
równomiernie przerobić 1 rząd na lewo, łącz
nie z oczkami przełożonymi wcześniej na drut
pomocniczy (razem 46 oczek). Kontynuujemy
robótkę w następujący sposób: 6 o.p., 5 o.p.,
5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 5 o.p. (w następnym rzę
dzie powinno tworzyć odpowiednio 6 oczek
śg. francuskim, 5 oczek gładkim prawym,
5 oczek gładkim lewym, 20 oczek gładkim pra
wym, 5 oczek gładkim lewym, 5 oczek gładkim
prawym. W celu uformowania boku oraz pod
kroju pachy odejmować i dodawać oczka w ten
sam sposób co dla tyłu, tylko z lewej strony. Na
wysokości 12 cm od rozpoczęcia podkroju pa
chy rozpocząć formowanie dekoltu po prawej
stronie. W tym celu zakańczamy w co 2 rzędzie:
1 x 8 o., 2 x 2 o., 3 x 1 o. Na wysokości 20 cm
od rozpoczęcia podkroju pach zakańczamy
wszystkie oczka jednocześnie.

Dolna część tyłu:
Nabrać na druty 104 oczka i przerobić 10 rzę
dów śg. francuskim. Kontynuować robótkę
w następujący sposób: 17 o.p., 10 o.l., 20 o.p.,
10 o.l., 17 o.p. Przerabiać oczka tak jak schodzą
z drutu aby powstał śg. gładki prawy i gładki
lewy. Na wysokości 22 cm zakańczamy robót
kę. Drobnym ściegiem zszyć formując falban
kę: igłę wkłuwać w punktach oznaczonych na
schemacie jako A i B, tak aby pomiędzy śg.
gładkim prawym pozostawały odstępy utwo
rzone z 5 oczek śg. gładkiego lewego.
Górna część tyłu:

Lewy przód:

Na górnej krawędzi dolnej części tyłu nabrać
85 oczek (rozmieszczonych równomiernie
i przerabiamy : jeden rząd na lewo który będzie
pierwszym rzędem robótki. Kontynuujemy
rozmieszczając oczka w następujący sposób:

Wykonujemy tak jak prawy, pamiętając
o umieszczeniu śg. francuskiego po przeciwnej
stronie oraz o odejmowaniu i dodawaniu oczek
w sposób symetryczny.

Prawa strona robótki:

Rękawy:

15 o.p., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 15 o.p.
Przerabiać oczka tak jak schodzą z drutu, aby
powstał śg. gładki prawy i śg. gładki lewy. Aby
wymodelować boki zakańczamy z obu stron
w co 8 rzędzie 2 x 1 o. Przerabiamy jeszcze
10 rzędów i dodajemy z obu stron w co dru
gim rzędzie 2 x 1 o. Na wysokości 20 cm od
rozpoczęcia górnej części zakańczamy z obu
stron w co 2 rzędzie 2 x 3 o., 1 x 2 o., 1 x 1 o. Na
wysokości 20 cm od rozpoczęcia odejmowania
na podkroje pach zakończyć wszystkie oczka
jednocześnie.

Nabrać na druty 48 oczek i przerobić 10 rzę
dów śg. francuskim. Kontynuować robótkę
w następujący sposób: 9 op., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l.,
9 o.p. Przerabiać oczka tak jak schodzą z dru
tu, aby powstały sploty gładki prawy i gładki
lewy. Z obu stron dodawać w co 16 rzędzie:
7 x 1 o. Na wysokości 48 cm od początku na
zaokrąglenie główki rękawów odejmować po
obu stronach robótki w co 2 rzędzie: 1 x 3 o.,
1 x 2 o., 1 x 1 o. Przerobić 10 rzędów i ponownie
odejmować z obu stron w co 2 rzędzie: 3 x 2 o.,
2 x 3 o. a następnie zakończyć wszystkie pozo
stałe oczka jednocześnie.

Dolna część prawego przodu:

Nabrać na druty 62 oczka i przerobić 10 rzędów Składanie i wykończenie:
śg. francuskim. Kontynuować rozmieszcza
Zszyć ramiona i boki, przody oraz tył. Zszyć
jąc oczka w następujący sposób: 6 o.p., 8 o.p,
rękawy i wszyć w podkroje pach.
10 o.l., 20 o.p., 10 o.l., 8 o.p. Kontynuujemy
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Bluza z suwakiem
Kołnierz:
Dookoła krawędzi dekoltu nabrać 84 oczka roz
mieszczone równomiernie i przerabiać tak aby
śg. gładki prawy znajdował się po wewnętrznej
stronie (po wywinięciu będzie się prawidłowo
układał). Pierwsze 6 oczek brzegowych prze
rabiać śg. francuskim. Na wysokości 17 cm
od początku kołnierza przerobić 10 rzędów
śg. francuskim i zakończyć wszystkie oczka
jednocześnie. Wszyć zamek.

Rysunek I – Sweterek, przód.

Pasek:
Nabrać na druty 5 oczek i przerobić śg. gładkim
prawym na długość umożliwiającą obszycie
bluzy w miejscu łączenia falbanki. Uformować
rulonik i drobnym ściegiem przyszyć pasek do
bluzy.

Rysunek II – Sweterek, tył.
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11 cm

34 cm
20 cm

12 cm

42 cm
20 cm

16 cm

42 cm
22 cm

3 cm
50 cm

dodawanie oczek
odejmowanie oczek

28 cm

3 cm

Dolna część tyłu

6 cm
15 cm

31 cm

17 m.

10 t.

20 m.

10 t.

20 m.

10 t.

17 m.

Dolna część prawego przodu
48 cm
8 m.

10 t.

20 m.

10 t.

8 m.

24 cm
6 oczek
przejściowych
6 p. transpasse

Schemat – Sweterek.
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Sukienka ze ściąganymi
rękawkami
Materiały: 800 gr. włóczki Opus Doris, druty
7 mm i 8 mm, szydełko 7 mm, igła do wełny
Rozmiar: S, M (36-38)
Sploty:
Na drutach: ścieg francuski, ścieg gładki
prawy, ścieg gładki lewy
Na szydełku: ścieg rakowy — przerobić półsłupkami od strony lewej
do prawej.
Próbka: kwadrat 10 x 10cm
ściegiem gładkim na drutach
7 mm = 14 oczek i 18 rzędów
Wykonanie:
Uwaga!
Jeżeli chcemy sukienkę
w większym rozmiarze, nale
ży zwiększyć o 2 cm zarówno
szerokość (po 1 cm z każdej
strony), jak i długość (1 cm
przed podkrojem pach i 1 cm
na podkroju pach). Z próbki
wyliczyć liczbę oczek i liczbę
rzędów przypadających na
1 cm, które należy dodać
do liczby oczek i rzędów
podanej dla rozmiaru pod
stawowego. Aby obliczyć
oczka odejmowane na każdy
podkrój pachy, należy odjąć
liczbę oczek potrzebnych na
wykonanie ramion i dekoltu
od liczby oczek nabranych na
druty, a następnie otrzymany
wynik podzielić przez 2.
Tył
Na druty nr 7 nabrać 54 oczek
i przerobić 8 rzędów ściegiem
francuskim. Kontynuować w na
stępujący sposób: 15 oczek ście
giem gładkim prawym, 24 oczka
ściegiem gładkim lewym, 15 oczek
ściegiem gładkim prawym.
Na wysokości całkowitej 58 cm, na
rękawy dodawać po bokach (po pierw
szych 3 oczkach i przed ostatnimi 3 ocz
kami) 7 x 1 oczko w każdym rzędzie.

Sukienka ze ściąganymi rękawkami
Pierwsze i ostatnie 3 oczka przerobić ściegiem
francuskim (mankiecik rękawka). Na wyso
kości 68
wszystkie
14cm kontynuować
24
14 oczka
ściegiem gładkim lewym, przy czym pierwsze
i ostatnie 3 oczka nadal przerabiać ściegiem
francuskim. Na wysokości 74 cm zakończyć
16
wszystkie oczka.

ściegiem rakowym wzdłuż boków i górnej kra
wędzi golfu.
Rękawy

Przerabiać tak jak tył, aż do wysokości 64 cm.
Na dekolt zakończyć 20 oczek środkowych
i kontynuować obie części oddzielnie, odej
mując od strony dekoltu, w co 2 rzędzie: 8 x 1
oczko. Na wysokości 74 cm zakończyć oczka
58
74
pozostałe
na każdym z ramion.

Na druty 7 mm nabrać 25 oczek i przerobić
6 rzędów ściegiem francuskim. Kontynuować
rozmieszczając oczka w następujący sposób:
5 oczek ściegiem gładkim prawym, 15 oczek
ściegiem gładkim lewym, 5 oczek ściegiem
gładkim prawym. Na wysokości 5 cm dodawać
po bokach (po pierwszych 2 i przed ostatnimi
2 oczkami) w co 8 rzędzie: 6 x 1 oczko. Na wy
sokości 46 cm kontynuować 8 rzędów ściegiem
francuskim, a następnie zakończyć wszystkie
oczka.

Wykończenie

Wykończenie

Zszyć jedno ramię. Na druty nr 8 nabrać 84 ocz
ka dookoła dekoltu i przerobić ściegiem gład
kim prawym. Na wysokości 36 cm zakończyć
wszystkie oczka. Zszyć 15 cm golfu, drugie ra
mię oraz boki. Szydełkiem 7 wykonać 1 okrążeń

Zszyć rękawy. Na wysokości 5 cm pozostawić
3 cm nie zszywając, tak aby powstał otwór na
kciuk. Na szydełku 7 mm wykonać 1 okrążenie
ściągaczem rakowym dookoła górnej krawędzi.

Przód

40
14

30

24

14

16

50

58

74

20

Schemat I – Sukienka ze ściąganymi rękawkami. Rękaw.

40
Schemat II – Sukienka ze ściąganymi rękawkami. Przód i tył. 30
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