Wstęp:
Jesienny sweter – płaszczyk to sweter wykonywany bezszwowo. Zaczynamy dzierganie od góry. Najpierw robimy kołnierz
oraz poprzez dodawanie oczek tworzymy
rękawy. Na samym końcu wykonamy plisę
swetra w kolorze czarnym. Do wykonania
tego swetra będzie potrzeba 6 kolorów
włóczki.

Jesienny płaszczyk
w paski
Jesienny sweter w paski w stylu płaszczyka
Materiały:
Włóczka Alize Lanagold 800 (podwójna
nitka),
Kolory włóczek: czarny – nr 60, popielaty
– nr 182, ciemny beżowy – nr 207, jasny
kremowy – nr 62, jasny popielaty – nr 200,
granatowy – nr 58.
Druty: 4 mm.

Rozmiar: S
Skróty: o.- oczka/oczko, OP – oczka prawe,
N – narzut, M – marker.
Zużycie włóczki:
54 g czarnej (nr 60), 33 g popielatej (nr 182),
66 g ciemnobeżowej (nr 207), 60 g jasno
kremowej (nr 62), 63 g jasnopopielatej (nr
200), 43 g granatowej (nr 58).

Tułów
Na druty 4 mm, czarną włóczką (nr 60) nabierz 77 o. Przerób plisę wzorem francuza
(na prawej i lewej stronie robótki oczka
przerabiamy cały czas na prawo). Przerób
w ten sposób 10 rzędów. Następnie przerób jeszcze ściegiem gładkim jersejowym
14 rzędów. Zamień jedną czarną nitkę na
popielatą włóczkę (nr 182). Przerób 24 rzędy ściegiem gładkim jersejowym. Obetnij
czarną nitkę i połącz ją z drugą popielatą
nitką. W ten sposób będziemy mieć kolejny
kolor pasa – jednolity popielaty.
Od tego momentu zaczynamy tworzyć
raglan.
1 rząd: 15 OP – N – M – 2 OP – M – N
– 7 OP – N – M – 2 OP – M – N – 25 OP
– N – M – 2 OP – M – N – 7 OP– N – M –
2 OP – M – N – 15 OP.
2 rząd: przerób wszystko na lewo.
3 rząd: *przerób do M i zrób N, przełóż M,
2 OP, przełóż M, N* x 4, oczka prawe do
końca.
Rzędy parzyste 4 – 24 przerób tak jak rząd
drugi, rzędy nieparzyste 5 – 23 przerób tak
jak rząd trzeci.
Obetnij jedną nitkę popielatą i połącz
ją z kolejnym kolorem (ciemny beżowy,
nr 207). W ten sposób otrzymujemy melanż popielatego z beżem. Rzędy nieparzyste 1 – 23 przerabiamy tak jak rząd trzeci,
rzędy parzyste 2 – 24 przerabiamy tak jak
rząd drugi.
Obetnij nitkę popielatą i połącz ją z nitką
beżową. Mamy teraz jednolitą włóczkę.
1 rząd: przerób jak rząd 3.
2 rząd: przerób wszystko na lewo.
3 rząd: przerób jak rząd 3 i odłóż oczka
rękawów na pomocniczą nitkę.
4 rząd: przerób wszystko na lewo i dodaj
4 oczka pod pachami (42 o. przód – 57 o.
rękaw – 79 o. tył – 57 o. rękaw – 42 o.
przód) w sumie 171 oczek.
Rzędy nieparzyste 5 – 23: wszystko na
prawo.
Rzędy parzyste 6 – 24: wszystko na lewo.
Obetnij jedną nitkę beżową i połącz
ją z kolejnym kolorem (jasny kremowy,
nr 62). Przerób takim połączeniem kolorów
24 rzędy. Parzyste przerób na lewo, a rzędy
nieparzyste na prawo.
Obetnij nitkę beżową i połącz ją z kremowym kolorem. Mamy teraz jednolity kolor
jasny kremowy. Przerób kolejne 24 rzędy.
Parzyste przerób na lewo, a rzędy nieparzyste na prawo.
Obetnij jedną nitkę kremową i połącz ją
z kolejnym kolorem (jasny popielaty, nr 200).
W ten sposób otrzymujemy melanż kolorów – kremowy i popielaty. Przerabiamy
kolejne 24 rzędy. Rzędy parzyste przerób

na lewo, a rzędy nieparzyste na prawo.
Obetnij drugą nitkę kremową i połącz ją
z popielatym. Teraz mamy jednolity kolor jasny popielaty. Przerabiamy kolejne
24 rzędy. Parzyste przerób na lewo, a rzędy
nieparzyste na prawo.
Obetnij jedną nitkę jasną popielatą i połącz
ją z kolorem granatowym (nr 58). Przerób
w ten sposób kolejne 24 rzędy. Rzędy parzyste przerób na lewo, a rzędy nieparzyste
na prawo.
Obetnij drugą nitkę popielatą i połącz ją
z granatową nitką. W ten sposób mamy
jednolity kolor granatowy. Przerób 24 rzędy
– parzyste na lewo, a nieparzyste na prawo.
Obetnij obie nitki granatowe i połącz je
z podwójną nitką czarną. Wykonaj plisę
– 10 rzędów francuzem. Zakończ robótkę
swoją ulubioną metodą. Nie obcinaj nitki,
bo będzie ona potrzebna do wykonania
plisy wzdłuż całej długości swetra.
Boczna plisa
Kiedy już zakończysz dół swetra, z nitki,
która ci została, nabierz na drut ulubioną
metodą 7 oczek. Zacznij przerabiać boczną
plisę swetra francuzem. Ostatnie oczko
bocznej plisy, które znajduje się przy linii
swetra, połącz z oczkiem, które jest przy
brzegu robótki (było ono twoim pierwszym
bądź ostatnim oczkiem przy wykonywaniu
całości swetra). Przerabiaj tak długo, aż
plisa boczna będzie wzdłuż całej długości
swetra. Drugą boczną plisę wykonaj w podobny sposób.
Rękawy
Przenieś oczka z nitki pomocniczej na drut.
Twórz kolory pasów w taki sam sposób jak
przy wykonywaniu tułowia. Każdy kolor
przerabiaj przez 17 rzędów. Plisę rękawa
przerabiaj tak długo, aż jego długość będzie
dla ciebie odpowiednia. Zakończ rękaw
ulubioną przez siebie metodą.
Zakończenie swetra
Zakończ starannie i pochowaj wszystkie
nitki. Namocz sweter w letniej wodzie na
ok. 15–20 min. Po tym czasie delikatnie
wyciśnij nadmiar wody, a następnie osusz
sweter ręcznikiem. Zawiń robótkę w ręcznik
i wygnieć delikatnie nadmiar wody. Susz
sweter na płasko.
Pięknym dodatkiem do swetra w stylu
płaszczyka będzie pasek.
Miłego dziergania i noszenia!

Projekt i wykonanie: MaiKa,
https://maikabezmetki.blogspot.com
Włóczki, zdjęcia, skład:
Bafpol, http://www.bafpol.pl

