Bluzka — motyl

Bluzka – motyl
Materiał: 300 gr włóczki Opus Kristal w kolorze 232,
szydełko 4 mm.
Rozmiar: 38 – 40
Wzór podstawowy:
Liczka oczek podzielna przez 12 +1 według Schematu nr I.
Wzór ściągacza:
Oczko ścisłe każdego rzędu zacząć 3 oczkami zwrotnymi 1 oczko łańcuszka zamiast 1 i zakończyć okrężnie 1 oczkiem ścisłym
w zwrotnych oczkach łańcuszka.
Próba ściegu:
Wzór podstawowy: 20 oczek i 11 rzędów = 10 cm x 10 cm
Uwaga:
Przerobić nad ramionami w całości, zaczynając od przodu. Ściągacz robić po zszyciu boków przodu i tyłu według uznania: na
drutach – wysokość 12 cm wzorem *2 oczka prawe, 2 oczka
lewe* lub na szydełku.
Wykonanie:
Robimy nitką podwójną (tak jak jest nawinięte na motek). 141
oczek łańcuszka + 1 oczko zwrotne i przerobić 1 cm = 2 rzędy
oczkami ścisłymi. Każdy rząd zacząć 1 oczkiem łańcuszka zamiast 1 oczka ścisłego i zakończyć 1 oczkiem ścisłym w zwrotne
oczko łańcuszka. Jednocześnie w drugim rzędzie dobrać równomiernie 27 oczek co daje łącznie 168 oczek. Dalej wzorem podstawowym tj. 12 motywów. Na dekolt po 37 cm w 48 rzędzie
wzoru podstawowego nie przerywając środka motywu, z obu

stron pierwszego motywu opuszczamy 1 oczko dla uzyskania
symetrii. Robótka dzieli się na dwie części które kończymy osobno. Na wewnętrznych brzegach opuszczamy w kolejnych 4 rzędach 1 element wzoru (łącznie 2 x 1½ motywu). Przerabiamy
wzorem 24 rzędy a w 25 rzędzie dodajemy 1 element wzoru.
Przerobić 4 rzędy dodając 1 element wzoru w każdym, a następnie łączymy 29 oczkami łańcuszka obydwie części robótki.
Powinno dojść do tego w 80 rzędzie = 58 cm. Wszystkie oczka
przerabiamy dalej wzorem podstawowym. Po 122 rzędach =
98 cm przerobić 2 rzędy wzorem podstawowym i 168 oczek
ścisłych w 2 rzędzie opuścić równomiernie 27 oczek ścisłych.
Zakańczamy w ten sposób otrzymujemy przód i tył.
Ściągacz:
Po złożeniu na pół i zszyciu boków robimy ściągacz według
uznania na drutach lub szydełku.
Szydełko:
Liczba oczek podzielna przez 4 i 160 słupków. Wykonujemy
przez 8 rzędów *2 słupki x 2 słupki reliefowe* w 9 rzędzie
robimy słupki podwójne nawinięte aby wciągnąć sznureczek.
Sznureczki z 150 oczek łańcuszka wciągamy w dół rękawów aby
po ściągnięciu bluza miała kształt motyla.
Wykończenie:
Wachlarzyki dookoła przodu, tyłu i dekoltu. Każdy z wachlarzy
składa się z 8 słupków. Rozkładamy je równomiernie w elementach wykańczanych.
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Schemat I – Bluzka – motyl.

28 cm
9 cm
10 cm
40 cm

22 cm

19 cm

1
cm

Rys. 1 – Bluzka – motyl.
Materiały, skład i zdjęcia: Bafpol, http://www.bafpol.pl

