Dziecięcy sweterek z kapturem
Materiały: Włóczka La Passion Freesia —
100 g / 125 m, druty z żyłką 6 mm, 6 markerów, gruba igła.
Zużycie włóczki: 5 motków.
Próbka: 10 x 10 cm – 14 o. x 20 rz.
Rozmiar: na dziecko w wieku 10 – 11 lat
(146 – 152 cm wzrostu).
Ściegi:
Wzór podstawowy — ryż pojedynczy: rzędy
parzyste – ol, op ; rzędy nieparzyste – op, ol.
Motyw 1: zob. Schemat I.
Motyw 2: zob. Schemat II.
Technika grafting:
http://zrobisztosam.com/porady-na/
grafting-czyli-scieg-kitchener
Rzędy parzyste przerabiamy jak oczka
schodzą z drutu.

Dziecięcy sweter
z kapturem

Wykonanie swetra:
Na druty nabieramy 60 oczek i przerabiamy 10 rzędów ściegiem ryżowym
pojedynczym.
Kolejny rząd zaczynamy przerabiać według następującego schematu:
6 o. ryż, (marker), motyw 1, (marker),
5 o. ryż, (marker), motyw 2, (marker),
5 o ryż, (marker) motyw 1, (marker)
6 o. ryż.
Uwaga: Żeby było łatwiej możemy między poszczególnymi motywami założyć
markery.
Przerabiamy tym sposobem w górę powtarzając motyw 2 – 5 razy (95 rzędów).
W ostatnim rzędzie motywu 2 rozdzielamy robótkę na dwie części – będziemy
teraz robić dwa przody równocześnie na
jednym drucie.
Przerabiamy rząd rozdzielający:
6 o ryż, motyw 1, 3 oczka ryż, (pierwsza połówka przodu) 20 oczek przekładamy na drut zapasowy, doczepiam
drugą nitkę i przerabiamy 3 o. ryż,
motyw 1, 6 oczek ryż (druga połówka
przodu).
Następne 6 rzędów przerabiamy według
podanego schematu prosto.
Zaczynamy teraz dodawać oczka kształtując dekolt. W co 2 rzędzie dodajemy na
dekolt 4 razy 1 oczko, 3 razy 2 oczka.
Na drucie mamy dwa przody po 27 oczek
każdy.
Zaczynając robótkę z boku przodu na
drucie mamy 6 o. ryż, (marker), motyw 1,
(marker), 5 o. ryż, (marker), 2 ol, 6 op prawych. Druga połówka – 6 op, 2 ol, (marker), 5 o ryż, (marker), motyw 1, (marker),
6 o. ryż.
Uwaga: 6 op to będzie nasza plisa robiona ściegiem francuskim – czyli oczka
prawe robimy w rzędach parzystych
i nieparzystych.
Teraz przody robimy w dół przerabiając
motyw 1 przez 19 rzędów 1 raz. Kolejny
rząd będzie rzędem łączącym oba przody:
6 o. ryż, motyw 1, 5 o. ryż, motyw 2,
5 o. ryż, motyw 1, 6 o. ryż (dla ułatwienia możemy założyć markery).

Rys. 1: Kolejność pracy
Powtarzamy te 19 rzędów (tyle ma motyw 2) 4 razy, po czym przerabiamy jeszcze 10 rzędów ryżem na całości przodów
i zakańczamy robótkę
Kaptur
Zaczynając od prawej strony przodu na
druty z żyłką nabieramy 19 oczek, potem
przekładamy 20 oczek zostawionych na
drucie zapasowym z tyłu pleców i znowu
nabieramy 19 oczek. Razem na drucie
mamy 58 oczek. Odwracamy robótkę
i przerabiamy następująco:
Rząd z lewej strony: 8 oczek ściegiem
francuskim, 2 op, 11 o. ryż, 16 o.
motyw 2, 11 o. ryż, 2 op, 8 o. ścieg
francuski (markerem zaznaczamy sobie
środek kaptura).
Teraz przerabiamy w górę kaptur powtarzając motyw 2 – 3 razy.
Na całej długości spuszczamy oczka zwężające kaptur, pierwsze oczko spuszczamy w 28 rz. i kolejne spuszczamy jeszcze
3 razy co 6 rzędów. Spuszczamy oczka
po obu stronach kaptura tuż za ściegiem
francuskim.
Na drucie zostaje nam 50 oczek, składamy kaptur na pół, ucinamy nitkę, zakładamy na igłę i zszywamy kaptur stosując
metodę grafting czyli zszywanie żywych
oczek na drucie (zob. Ściegi: grafting).
Rękawy
Zszywamy boki robótki, zostawiając odpowiedni otwór na rękawy. Na druty z żyłką
nabieramy 40 oczek równomiernie rozłożonych, zakładamy marker pokazujący
początek robótki pod pachą i przerabiając
ściegiem ryżowym pojedynczym. Rękaw
robimy od góry do dołu zmniejszając go
co 8 rzędów o 1 oczko raz z jednej raz
z drugiej strony markera.
Po przerobieniu odpowiedniej długości,
na drucie mamy 32 oczka. Zamykamy
rękaw
Uwaga: Rękaw podobnie jak i korpus
można zawsze wydłużyć w zależności od
potrzeby.
Wykończenie:
Chowamy nitki, moczymy, wygniatamy
i rozkładamy sweterek na ręczniku pozostawiając do wyschnięcia.
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Schemat I: Motyw 1
— oczka lewe

— oczka prawe
Projekt i wykonanie, zdjęcia:
p. Anna Parszewska, https://anpar40.blogspot.com
Włóczki, skład: Bafpol, http://www.bafpol.pl
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Schemat II: Motyw 2
— 2 oczka przełożyć na drut zapasowy z przodu robótki, 2 oczka prawe, przerobić oczka
z drutu zapasowego.
— 2 oczka przełożyć na drut z tyłu robótki,
2 oczka prawe, przerobić oczka z drutu
zapasowego.

