
Spódniczka  
z włóczki bawełnianej

Materiały: Włóczka La Passion Holly – 
60 % bawełna, 40 % akryl, kolor 804 – 
100 g / 350 m – zużycie 1,5 motka; druty 
z żyłką 3,5 mm; drut pomocniczy do 
przerabiania warkoczy; igła dziewiarska; 
markery – 9 sztuk, w tym jeden w kon-
trastowym kolorze, oznaczający początek 
robótki; gumka do wciągnięcia w pasie 
szer. 2,5 cm – 0,5 m
Rozmiar: Dla dziecka w wieku 5 – 6 lat, 
długość spódniczki 34 cm, szerokość 
w talii (bez naciągania) 50 cm
Spódniczka robiona jest w okrążeniach, 
od dołu.
Skróty: OP – oczko prawe, OL – oczko 
lewe, 2 PR – dwa oczka prawe razem, 
WM – włożyć marker, PM – przełóż mar-
ker, WW – wzór warkoczowy, ** – powta-
rzać to, co między gwiazdkami.
Ścieg ryżowy: 1 rząd –*OP, OL*, 2 rząd – 
*OL, OP*
Wzór warkoczowy z 8 oczek: 
4 oczka prawe przenieść na drut pomoc-
niczy z przodu robótki, przerobić 4 oczka 
prawe, oczka z drutu pomocniczego prze-
robić na prawo – warkocze przeplatamy 
w co 10 rzędzie.

Opis wykonania:
Na druty 3,5 mm nabrać 148 o., zamknąć 
w okrążeniu, włożyć marker oznaczający 
początek okrążenia, przerobić 18 rzędów 
ściegiem ryżowym.
Rząd 19 – 12 OP, WM, 3 o. ściegiem ry-
żowym, 8 OP, 3 oczka ściegiem ryżowym, 
WM, 22 OP, WM, 3 oczka ściegiem ryżo-
wym, 8 OP, 3 oczka ściegiem ryżowym, 
WM, 24 OP, WM, 3 oczka ściegiem ryżo-
wym, 8 OP, 3 oczka ściegiem ryżowym, 
WM, 22 OP, WM, 3 oczka ściegiem ryżo-
wym, 8 OP, 3 oczka ściegiem ryżowym, 
WM, 12 OP.
Rząd 20 – 27 wszystkie oczka, poza ście-
giem ryżowym, tak jak schodzą z drutu.
Rząd 28 – 12 OP, 3 o. ściegiem ryżowym, 
WW, 3 o. ściegiem ryżowym, 22 OP, 3 o. 
ściegiem ryżowym, WW, 3 o. ściegiem 
ryżowym, 24 OP, 3 o. ściegiem ryżowym, 
WW, 3 oczka ściegiem ryżowym, 22 OP, 
3 oczka ściegiem ryżowym, WW, 3 oczka 
ściegiem ryżowym, 12 OP.
Rząd 29 – oczka prawe do dwóch ostat-
nich przed markerem, 2 PR, PM, 3 oczka 
ściegiem ryżowym, 8 OP, 3 oczka ście-
giem ryżowym, PM, 2 PR, oczka prawe do 

dwóch ostatnich przed markerem, 2 PR, 
PM, 3 o ściegiem ryżowym, 8 OP, 3 oczka 
ściegiem ryżowym, 2 PR, PM, oczka pra-
we do dwóch ostatnich przed markerem, 
2 PR, PM, 3 oczka ściegiem ryżowym, 
8 OP, 3 oczka ściegiem ryżowym, PM, 
2 PR, oczka prawe do dwóch ostatnich 
przed markerem, PM, 2 PR, 3 oczka ście-
giem ryżowym, 8 OP, 3 oczka ściegiem 
ryżowym, PM, 2 PR, oczka prawe do 
markera.
Powtarzać rzędy 19 – 29 jeszcze 4 razy.
Powtórzyć rzędy 19 – 28 1 raz.
Przerobić ściegiem ryżowym 6 cm (miej-
sce wciągnięcia gumki).

Wykończenie i blokowanie:
Złożyć miejsce wciągnięcia gumki na pół, 
podszyć na lewej stronie, zostawiając 
niewielki otwór na wciągnięcie gumki. 
Wciągnąć gumę. Pochować nitki.
Gotową robótkę moczyć przez 20 minut 
w zimnej wodzie, wycisnąć w ręcznik. Su-
szyć na płasko.
Cieszyć oko nowym, modnym ciuszkiem :)

Spódniczka z włóczki bawełnianej

Projekt i wykonanie spódniczki: p. Elżbieta Wrześniak, Zdjęcia: p. Aneta Fórmaniak; http://dzianinowe-studio.blogspot.com
Włóczki, skład: Bafpol, http://www.bafpol.pl
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