Kamizelka z przedłużanym tyłem
i opaska na głowę
Materiały.
Włóczka Opus Barcelona kolor 3111 (80 %
akryl, 10 % wełna, 10 % moher, motek
100 g – 70 m), zużycie 470 g na kamizelkę,
30 g na opaskę. Druty z żyłką długości min.
60 cm 12 mm i 15 mm, igła dziewiarska,
4 markery, w tym jeden w kontrastowym
kolorze oznaczający początek robótki.
Skróty:
OP – oczko prawe, WM – włożyć marker,
PM – przełóż marker, D1 OPP – dodać
1 oczko prawe przekręcone z poprzecznej
nitki.
Ściegi:
Ścieg francuski w okrążeniach: 1 rząd –
oczka prawe, 2 rząd – oczka lewe.
Ścieg francuski na płasko: we wszystkich
rzędach oczka prawe.
Wykonanie:
Na druty 12 mm nabrać 30 oczek, włożyć
marker oznaczający początek rzędu, zamknąć w okrążenie. Przerabiać ściegiem
francuskim w okrążeniach 14 cm (zakończyć oczkami lewymi). Zmienić druty na
15 mm.
1 rząd: 1 OP, WM, D1 OPP, 14 OP, D1 OPP,
WM, 1 OP, WM, D1 OPP, WM, 14 OP,
D1 OPP, PM.
2 rząd: oczka lewe.
3 rząd: 1 OP, PM, D1 OPP, oczka prawe do
następnego markera, D1 OPP, PM, D1 OPP,
oczka prawe do następnego markera,
D1 OPP, PM.
4 rząd: oczka lewe.
Powtarzać rzędy 3 i 4, aż na drutach będą
62 oczka. W tym momencie następuje
rozdzielenie robótki na 2 części: przód
32 oczka i tył 30 oczek.
Przód:
Przełożyć 30 oczek tyłu na zapasowy drut.
Oczka przodu (32) przerabiać ściegiem
francuskim przez 14 rzędów. Przełożyć
32 oczka przodu na zapasowy drut.
Tył:
30 oczek tyłu zdjąć z zapasowego drutu
i przerobić ściegiem francuskim 14 rzędów.
W ten sposób mamy wyrobione otwory
na rękawy.
Połączenie robótki.
Przenosimy wszystkie oczka na druty
15 mm, zakładamy marker oznaczający
początek robótki i dalej dziergamy ściegiem
francuskim w okrążeniach przez 20 cm.
Przerabiamy 30 oczek tyłu, przekładamy
je na zapasowy drut lub nitkę, ponownie
rozdzielając robótkę na 2 części w celu
uzyskania bocznych rozcięć.
Przerabiamy 32 oczka przodu ściegiem
francuskim na płasko przez 22 cm. Zakańczamy luźno oczka.
30 oczek tyłu przekładamy na właściwy
drut i przerabiamy ściegiem francuskim
na płasko około 30 cm (w celu uzyskania

Prosta kamizelka
i opaska
dłuższego tyłu). Zakańczamy luźno oczka. Wykonanie opaski:
Na druty 15 mm nabrać 9 oczek, przerobić
Wykończenie:
ściegiem francuskim na płasko 30 rzędów.
Zaszywamy wystające nitki igłą dziewiar- Zakończyć luźno oczka. Zszyć oba końce
ską. Moczymy robótkę w zimnej wodzie opaski igłą dziewiarską.
przez 15–20 minut. Wyciskamy w ręcznik.
Suszymy w stanie rozłożonym, nadając jej Nosić z przyjemnością :)
właściwy kształt.
W takiej kamizelce jesienne chłody nie są
nam straszne.
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