Poszewka z włóczki
Poszewka z włoczki
Opus Zuza
Materiały:
Włóczka: Opus ZUZA, kolor 61, podwójna nitka – 200 g
Próbka: 18 oczek i 25 rzędów = kwadrat 10 / 10 cm
3 guziki, druty 4 mm.
Wykonanie:
Na druty nabrać 70 oczek przerobić ściągacz *2 oczka prawe,
2 oczka lewe* przez 12 rzędów
Następnie robimy wzór warkocza: 1 oczko brzegowe, 5 oczek
lewych, 4 oczka prawe, 2 oczka lewe, 4 oczka prawe, 6 oczek
lewych i tak do końca rzędu. Drugi rząd przerabiamy tak, jak
oczka schodzą z drutów
Powtarzany tak 5 razy, następnie na prawej stronie na prawych
oczkach robimy warkocz – warkocze robimy w co 5 rzędzie.
Wzór warkocza:
Dwa oczka zdejmujemy na drut pomocniczy z tyłu roboty, dwa
oczka przerabiamy na prawo następnie te oczka, które zdjęliśmy
z drutu, też przerabiamy na prawo, 2 oczka lewe, dwa oczka
prawe przekładamy na drut pomocniczy z przodu robótki, dwa
oczka przerabiamy na prawo, następnie dwa zdjęte oczka też
robimy na prawo. Tak powtarzany do końca rzędu. Warkocz robimy w co piątym rzędzie .
Po skończeniu motywu warkocza (powtarzamy go 21 razy)
ponownie przerabiamy ściągacz (2 oczka prawe, 2 oczka lewe)
przez 7 rzędów.

W 8 rzędzie wyrabiamy dziurki na guziki:
Przerabiamy *16 oczek w układzie 2 prawe, 2 lewe, 2 oczka
razem, narzucić 1 oczko* – przerabiamy to co pomiędzy gwiazdkami jeszcze dwa razy, uzyskując w ten sposób trzy dziurki
na guziki.
W dziewiątym rzędzie – oczka tak jak schodzą z drutu.
Następnie przerabiamy ścigacz 2 x 2 jeszcze przez 10 rzędów.
Zakańczamy robótkę.
Poduszkę zszywamy wzdłuż dłuższych boków – miejsce zapięcia po prawej stronie poduszki.
Przyszywamy guziki i cieszymy się poduszką :-)
Poduszka ożywi każdy dziecięcy pokój, świetnie nadaje się
również do przedszkola.
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