
Chabrowa spódnica

Materiały: 
Włóczka HOLLY La Passion w kolorze 12 – 
ok. 250 g. 
Druty 2,5 mm na żyłce 60 cm oraz 80 cm 
lub dłuższej, dodatkowo druty 2,75 mm 
oraz 3 mm na żyłce min. 80 cm. 
8 znaczników (markerów), z czego jeden 
w kontrastowym kolorze do zaznaczenia 
początku okrążenia. 
1 m czarnej gumki kapeluszowej, igła do 
chowania końcówek włóczek oraz do 
wciągnięcia gumki. 
2–3 m włóczki w innym kolorze do nabie-
rania oczek początkowych.

Wymiary:  Obwód na górze — ok. 70 do 
78 cm (wymiar kontrolowany jest wiąza-
niem wciąganej gumki), obwód na dole 

– ok. 170 cm, długość – 48 cm.
Próbka 10 cm2: ścieg gładki prawy druta-
mi 2,5 mm: 23 o. x 35 rz. (przed praniem).
Uwaga – po praniu spódnica może się 
lekko wydłużyć (2–3 cm).

Oznaczenia skrótów:
op – oczka prawe, ol – oczka lewe, ob – 
oczko brzegowe, N – narzut, UM – umieś-
cić marker, PM – przełożyć marker na 
prawy drut, D1P –z poprzecznej nitki 
poprzedniego rzędu dodać 1 op skręcone 
w prawo, D1L – z poprzecznej nitki po-
przedniego rzędu dodać 1 op skręcone 

w lewo, PS – prawa strona roboty, LS – 
lewa strona roboty, * * – powtarzać opis 
znajdujący się pomiędzy gwiazdkami.

Uwagi: Spódnica wykonywana jest 
od góry, w jednym kawałku. Nie ma za-
pięcia, ale w talii trzyma ją gumka. Ma 
rozszerzany fason, dlatego też w trakcie 
pracy zalecam wymianę żyłki na dłuższą. 
Użycie drutów 2,5 mm powinno dać 
zwartą dzianinę. Mniej więcej od połowy 
robótki warto zastosować grubsze druty, 
by ścieg nabrał miękkości, ale nie jest 
to obowiązkowe.

Sposób wykonania:
Drutami 2,5 mm i kontrastową nitką 
nabrać 85 oczek (najlepiej metodą pro-
wizoryczną „Provisional CO”). Dalej już 
właściwą włóczką przerabiać następująco:
1 rząd (PS): ob, *1 op, 1 N*, ob. 
2 rząd (LS): ob, *narzuty przerabiać na 
prawo, oczka lewe przełożyć na drut bez 
przerabiania z nitką przed robótką*, ob. 
(= 168 o.)
3 i 4 rz.: oczka prawe przerabiać na pra-
wo, oczka lewe przełożyć bez przerabia-
nia z nitką z przodu robótki.
5 rz.: oczka prawe przerabiać na pra-
wo, oczka lewe przerabiać na lewo 
(ściągacz 1/1)
Po 5. rzędzie delikatnie wypruć kontra-
stową nitkę (oczka ułożą się jak przy 
włoskim nabieraniu), umieścić marker 

w kontrastowym kolorze, połączyć robót-
kę w okrąg i kontynuować przerabianie 
ściągacza jeszcze przez 5 okrążeń, po 
czym zmienić ścieg na:
1. okr.: *1 op, 1 ol, 19 op, UM*
2. okr.: *1 op, 1 ol, 19 op, PM*
Powtórzyć 2. okrążenie 6 razy.
Od kolejnego okrążenia rozpocząć doda-
wanie oczek. Schemat dodawania jest 
zawsze taki sam:
* D1P, 1 op, 1 ol, 1 op, D1L, ol do następ-
nego markera, PM* powtórzyć 8 razy 
(= 16 dodanych oczek).
Okrążenie z dodawaniem oczek zastoso-
wać: 4 razy w co 16 okr., zmienić druty na 
2,75 mm, 2 razy w co 10 okr., zmienić dru-
ty na 3 mm, 5 razy w co 10 okr. Po ostat-
nim dodawaniu przerobić 20 okrążeń 
prosto, po czym zakończyć oczka luźno 
na lewo.

Wykończenie:
W brzegowy, górny tunelik, utworzony 
z oczek włoskich wciągnąć gumkę i zwią-
zać ją na potrzebny obwód. Pochować 
końce włóczki i gumki. Gotową spódnicę 
odwrócić na lewą stronę, namoczyć w let-
niej wodzie z dodatkiem płynu do wełny, 
delikatnie wydusić z nadmiaru wody, 
po czym suszyć rozłożoną na płasko na 
ręczniku. Brzegi przypiąć szpilkami.
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