Chusta ażurowa z moheru
Chusta ażurowa z cienkiego moheru
Materiały:
Włóczka: Alize Kid Mohair, kolor 158 – 4 motki po 25 g, druty: 4 mm na żyłce 120 cm, szydełko: 2,5 mm, markery: 5 szt.
Skróty: o brz – oczko brzegowe, op – oczko prawe, m – marker, n – narzut, o śr – oczko środkowe

Nosić z godnością :)
Przyjemnego dziergania
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Wykonanie :
Chustę zaczynamy od 9 oczek.
1 rz: o brz, 2op, m, n, op, n, o śr, m, n, op,
n, 2op, o brz.
2 rz: o brz, 2op, przełożyć marker, oczka
lewe aż do ostatniego markera, przełożyć
marker 2op, o brz.
3 rz: o brz, 2op, m, n, 2op, n, m, o śr, m, n,
2op, n, m, 2op, o brz.
4 rząd i wszystkie parzyste robimy tak jak
rząd 2
5 rz: o brz, m, n, 3op, n, m, o śr, m, n, 3op,
n, m, 2op, o brz
Kolejne rzędy nieparzyste też powtarzamy
(1,3,5 itd.) aż na drutach będziemy mieli
289 oczek.
Po uzyskaniu odpowiedniej ilości oczek,
zaczynamy część ażurową chusty.
Schemat I:
Liczba oczek w raporcie jest podzielna
przez 20.
Prezentowana chusta jest duża, ma wymiary 220 x 110 cm, ale taka miała być
(ja lubię duże chusty, bo wtedy mogę się
nią otulić na różne sposoby). Można ją
wykonać również w mniejszym rozmiarze,
wtedy kończymy body na 209 lub 249
oczkach.
Po skończeniu Schematu I przechodzimy
kolejno do II i III.
Zamykanie oczek:
Można je wykonać na dwa sposoby: szydełkiem (tak jak ja to zrobiłam) lub metodą
elastyczną.
Zamykanie oczek szydełkiem:
Zbieramy trzy oczka z lewego drutu i robimy 9 oczek łańcuszka. Przechodzimy
do kolejnych trzech oczek i czynność tę
powtarzamy do samego końca.
Zamykając oczka musimy pamiętać, aby
trzy oczka zamknąć tak, by powstał nam
ładny koniec listka.
Blokowanie:
Gotową chustę należy wyprać i zblokować w celu nadania jej odpowiedniego
kształtu.
Wyciskamy nadmiar wody w ręcznik
i upinamy szpilkami pozostawiając ją do
całkowitego wyschnięcia
Aby chusta nie podgryzała i nie gubiła
włoska, można ją przed praniem zamrozić.
W tym celu należy ją włożyć w foliowym
woreczku do zamrażarki na ok. 2 godziny.
brak oczka
oczko prawe

2 o. razem na prawo
2 o. razem na lewo
Objaśnienia do schematów:
3 o. razem
Schemat I
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Schemat II

Projekt i wykonanie chusty: Pani Urszula Umyszkiewicz,
http://szydelkoidrutyuli.blogspot.se/
Materiały, skład i zdjęcia: Bafpol, http://www.bafpol.pl

Schemat III

