Włóczki, skład i zdjęcia: Bafpol, http://www.bafpol.pl

Bamboszki na szydełku
Bamboszki na szydełku dla małego dziecka
Materiały: Włóczka Opus Zuza, 50 g w kolorze łososiowym, Cholewka:
szydełko 1,75 mm
Składamy bambosz wzdłuż na pół i odmierzamy równo 15 cm
Rozmiar: 8 cm
począwszy od boku poprzez pietę do drugiego boku. Dowiązujemy nitkę i przerabiamy półsłupkami kolejny rząd (te 15 cm),
potem do tego rzędu dorabiamy na końcu 4 cm łańcuszka łącząc
Wykonanie:
go z początkiem rzędu.
Podeszwa:
Robimy ponownie 2 cm w górę dowolnym wzorem wkoło tak,
Robimy 12 o. łańc. obrabiając go wkoło słupkami w następują- aby było (15 cm + 4 cm) 19 cm dookoła.
cy sposób: w 1 o. łańc. wbijamy 5 słupków, w każde następne Zakańczamy ostatni rząd pikotkami.
po 1 sł. (ma być 10 sł.) i w ostatnie o. łańc. znowu 5 sł., potem
w kolejnych 5 oczkach łańcuszka początkowego znów po 1 sł. Wierzch stopy:
Zamknąć rząd o. ścisłymi.
Osobno robimy ciasno 5 oczek łańcuszka, zamykamy w kółeczko
2 rząd: *2 sł. w 1 sł., 2 sł w 1 sł., 1 sł. w 1 sł. (szczyt), 2 sł. w 1 sł., i wbijamy 14 słupków w środek, zamykając je o. ścisłym. W ko1 sł. w 1 sł.* kolejno 10 sł. pojedynczo i na szczycie drugiej stro- lejnym rz. w każdy 1 słupek wbijamy po 2 sł. i zamykamy rząd
o. śc. Tak zrobione kółeczko wrabiamy w bambosz mocując je
ny powtarzać to co między *. Kończyć oczkiem ścisłym.
półsłupkami wkoło wbijając się w poprzedni człon półsłupkami
3 rząd: Na szczytach podeszwy wbijamy w nast. sposób: powta- – na wierzchu powinien powstać kant.
rzać 5x: 2 sł. w 1 sł., 10 pojedynczych słupków i znów 5x 2 sł.
Sznureczek:
w 1 sł. Zamknąć rząd oczkiem ścisłym.
4 rząd: Obrobić półsłupkami wkoło wbijając się w tylny człon Sznureczek zrobić z dowolnej liczby oczek łańcuszka i wciągnąć
półsłupka z poprzedniego rzędu tak, aby wyszedł na prawej w zaznaczone wcześniej w opisie miejsce.
stronie kant wypukły tworzący lekkie zagięcie.
Stopa:
Drugi bambosz robimy identycznie.
Następnie robimy w górę 2 cm dowolnym wzorem zakańczając
1 rząd półsłupkami przez które będzie przeciągnięty sznureczek
do zawiązywania.
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