Sukienka dziecięca
z bawełny
Bawełniana sukienka dziecięca z kordonka
Materiały: kordonek AltınBaşak Myra – 50 g / 169 m (100 %
bawełna) – zużycie 2,5 motka; druty z żyłką 40 cm nr 2,5 mm,
oraz druty z żyłką 60 cm nr 3,25 mm; igła dziewiarska; markery
3 sztuki (jeden w innym kolorze, jako marker oznaczający początek robótki); 2 agrafki dziewiarskie.
Rozmiar: dla dziewczynki w wieku 8 – 18 miesięcy, długość sukienki 38 cm, obwód klatki piersiowej (bez naciągania) 50 cm.
Skróty: OP – oczko prawe, OL – oczko lewe, D1 OLP – dodać
1 oczko lewe, przekręcone z nitki poprzecznej; 2 OP z 1 – z jednego oczka prawego zrobić dwa oczka, 2 PR – dwa oczka razem
na prawo, WM – włożyć marker, * * – powtarzać to, co między
gwiazdkami.
Ścieg francuski w okrążeniu: 1 rząd – oczka prawe, 2 rząd – oczka
lewe.
Opis wykonania:
Na druty nr 2,5 mm nabrać 84, zamknąć w okrążeniu, włożyć
marker oznaczający początek okrążenia przerobić 10 rzędów
ściegiem francuskim, dodając w ostatnim 10 rzędzie co 4 oczka 1 oczko przekręcone z poprzedniej nitki na lewo (dodane
21 oczek).
Rząd 11 – *1 OP, 2 OP z 1* 1 OP,
Rzędy 12 – 21 – wszystkie oczka prawe,
Rząd 22 – *1 OP, 2 OPR*, 1 OP,
Rząd 23 – oczka prawe,
Rząd 24 – oczka lewe,
Rząd 25 – oczka prawe,
Rząd 26 – oczka lewe,
Rząd 27 – oczka prawe,
Rząd 28 – oczka lewe, co 5 oczko dodać z poprzecznej nitki
1 oczko lewe przekręcone,
Powtórzyć rzędy 11 – 22.

Przerobić sześć rzędów ściegiem francuskim, dodając w ostatnim rzędzie co 6 oczek 1 oczko lewe przekręcone z poprzecznej
nitki (na drutach mamy 147 oczek).
Oddzielenie rękawków i korpusu:
22 OP, przełożyć 27 oczek na agrafkę dziewiarską, dobrać na
pachę 12 oczek (po 6 oczkach włożyć marker), 48 oczek prawych, przełożyć 27 oczek na agrafkę dziewiarską, dobrać na
pachę 12 oczek (po 6 oczkach włożyć marker) 23 OP.
Przerobić 6 rzędów ściegiem francuskim, dodając w ostatnim
rzędzie co 4 oczka 1 OLP z poprzecznej nitki (na drutach mamy
146 oczek).
Zmienić druty na 3,25 mm i następnie przerabiamy robótkę
w okrążeniach oczkami prawymi przez 24 cm.
Następnie przerobić 12 rzędów ściegiem francuskim.
Zakończyć luźno oczka.
Rękawki:
Przełożyć oczka z agrafki dziewiarskiej na druty z żyłką 3,25 mm
lub druty pończosznicze, nabrać 12 oczek (z 12 dodanych) –
razem 39 oczek WM, przerobić ściegiem francuskim 10 rzędów.
Zakończyć.
Drugi rękawek wykonać identycznie. Pochować nitki.
Blokowanie:
Gotową robótkę moczyć przez 20 minut w zimnej wodzie, wycisnąć w ręcznik. Suszyć na płasko.
Cieszyć oko nowym, modnym ciuszkiem.
Projekt i wykonanie poncho: p. Elżbieta Wrześniak, zdjęcia: p. Aneta Fórmaniak
http://dzianinowe-studio.blogspot.com
Włóczki, skład instrukcji: Bafpol, http://www.bafpol.pl

