
Kamizela – kimono
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Kamizelka – kimono

Materiały: Włóczka Opus Flora – 2 motki, 
szydełko 6 mm, taśma ozdobna z pompo-
nami – 3 m, taśma lamówka – 2,5 m.

Informacje:
Kamizelka jest wykonana z włóczki Flora, 
wykończona ozdobnymi pomponami, fa-
son jej jest luźny, pasujący na każdą figurę.
Wykończona jest ozdobnymi pomponami 
oraz ma pasek, którym możemy ją związać.
Sposób łączenia pasków włóczki:
https://www.youtube.com/
watch?v=nVwmGu1JiZ4

Wykonanie:
Włóczkę Flora tniemy na paski długości 
11 x 1,5 m oraz 2 x 70 cm. Uwaga: jeśli 
zabezpieczamy paski zawijając, należy 
wymiar paska powiększyć o 0,5 cm 
z każdej strony. Przy zabezpieczaniu 
szydełkiem pozostawiamy wymiary bez 
zmian. Po przygotowaniu odpowiedniej 
ilości pasków, każdy zabezpieczamy na 
obu brzegach przed pruciem (włóczka 
jest dość kapryśna przy współpracy). 

Projekt i wykonanie, zdjęcia: 
p. Urszula Umyszkiewicz

https://szydelkoidrutyuli.blogspot.com
Włóczki, skład: Bafpol, 

http://www.bafpol.pl

Zabezpieczyć możemy szydełkiem, w tym 
celu będziemy potrzebować cienkiego 
szydełka oraz włóczki w kontrastowym 
kolorze, lub igłą i nićmi. Po tak przygo-
towanych paskach możemy się zabrać 
za łączenie elementów.
Zaczynamy od połączenia 5 pasków 
o długości 150 cm a następnie 2 pasków 
70 cm i kolejnych 5 pasków 150 cm. 
Mamy teraz prostokąt, który składamy na 
pół i łączymy boki kamizelki pozostawiając 
otwór na rękawy po 25 cm z każdej strony.
Tak przygotowana kamizelkę obszywamy 
na maszynie lamówką. Taśmę z pompo-
nami naszywamy tylko na dół i przy rę-
kawach. Na bokach mocujemy pętelki do 
paska. Pasek wykonujemy z jedenastego 
pasa Flory o długości 150 cm.
Gotową kamizelkę moczymy i nadajemy 
jej kształt.
Nosimy z godnością :)
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