Sweterek komunijny
z włóczki Mimoza

Sweterek komunijny
z włóczki Opus Mimoza

zygzaków). Z akończyć na wysokości i 2 x w każdym rzędzie po 1 o. Po 35 cm
52 cm od początku.
od początku robótkę zakończyć.

Rozmiar: 134–140
Materiał: 300 g włóczki Opus Mimoza
w kolorze białym (motek 100 g to 330 m,
100% akryl), szydełko 3,5 mm.
Wzór zygzaków:
Liczba oczek początku podzielna przez
16 + 3 o. zwrotne łańcuszka. Przerobić
wg Schematu I.
Każdy rząd zacząć 3 o. łańc. zamiast
1 słupka.
Próbka ściegu: 22 o. x 9 rz. = 10 x 10 cm

Lewa strona przodu:
Zrobić 49 o. łańc. + 3 o. zwrotne łańc.
i przerabiać wzorem zygzaków. Na dekolt
w kształcie V w pierwszym rzędzie zostawić 2 początkowe oczka nie przerobione,
a w kolejnych 11 rz. nie przerabiać 1 o.
początkowego. Pozostałe 36 o. zakończyć
na wys. tyłu.
Prawa część przodu: Przerabiać odwrotnie
niż lewą część.

Wykończenie:
Zszyć szwy, wszyć rękawy, dekolt. Wewnętrzne boki swetra i dół obrobić wzorem koronkowym tj. *3 o. łańc. wbić w co
2 o.* i powtarzać; można też wykończyć
wg uznania np. pikotkami.
Zrobić dowolnej długości sznureczki do
wiązania.

Rękawy:
Tył:
Zrobić 49 o. łańc. + 3 o. zwrotne łańc.
Zrobić 96 o. łańc. + 3 o. zwrotne i przerabiać wzorem zygzaków wg Schei przerabiać wg Schematu I (wzór matu I. Na skosy rękawa dobrać od początku z obu stron 15 x w co 2 rzędzie

motyw
Schemat I – wzór zygzakowy
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Rys. 1 – Tułów sweterka
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Fot. 1 – Wykończenie dekoltu
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Rys. 2 – Rękaw sweterka
Fot. 2 – Wzór zygzakowy
Materiały, skład i zdjęcia: Bafpol, http://www.bafpol.pl

