Sweterek komunijny

Sweterek komunijny
z włóczki La Passion Pansy

powt. rz. 3–4

motyw

Schemat 1 — Główny motyw

Wzory: całość swetra – Schemat nr 1
Wykończenie koronką – Schemat nr 2
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Próbka: 30 o. x 14 rz. = 10 cm x 10 cm
Uwaga:
Tył przerabiamy razem z dwiema czę
ściami przodu jako całość czyli robimy pas
o wys. 34 cm a następnie tył oddzielnie
i każdą część przodu także oddzielnie aż
do wysokości 52 cm – na rękawy zostaną
luki po 18 cm.

Rękaw:
Na rękaw nabieramy 110 o. łańc. i prze
rabiamy prosto do wysokości 16 cm
i szerokośc i 22 cm wg Schematu 1.
Na wysokości 16 cm dodajemy po obu
stronach po 1 o. i przerabiamy wg Sche
matu 1 do 14 cm szerokości. Następnie
przerabiamy dodając po obu str. po 1 o.
tak, aby rękaw na wysokości kolejnych
23 cm miał szerokość 38 cm na górze
rękawa.
Całość rękawa powinna wynosić 38 cm
długości a szerokość 22 cm na dole
i 36 cm na górze.
Wykończenie rękawów:
Wszywamy rękawy i zszywamy je na dole.
Całość swetra jest gotowa po zszyciu ra
mion (po 8 cm).
Wykończenie swetra:
Dół, boki, dekolt, karczek i dół rękawów
ozdabiamy koronką wg Schematu 2. Swe
ter może mieć po 2 sznurki do wiązania
z każdej strony przodu lub może być za
pinany i wtedy należy przyszyć z 1 stro
ny przodu guziki a z drugiej jako dziurki
do guzików mogą służyć oczka koronki.
Można też do guzików dorobić pętelki.
Do wymiarów swetra trzeba dodać wy
miary koronki.
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Schemat 2 — Wykończenie koronką
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Tył i przody przerabiane razem:
Wg Schematu 1 przerabiamy do wys.
34 cm. Następnie tył robimy tym samym
wzorem pracując tylko na 92 o. i na
wysokości 52 cm od początku robótki
zakańczamy.
Następnie pracujemy na 46 o. lewej stro
ny przodu, ujmując po 1 o. aż do ramienia
tak, aby zostało 8 cm i po zmierzeniu
zgadzała się długość tyłu z całym przo
dem – czyli szer. ma wynosić 52 cm. Jeśli
będzie brakowało, przody można uzupeł
nić przerabiając 1 lub 2 rzędy wzorem wg
schematu do odpowiednich wymiarów.
Tak samo postępujemy z prawą stroną
przodu.
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Rozmiar: 128 – 134
Materiał: 450 g włóczki La Passion Pansy
koloru białego (motek 100 g / 270 m,
75% akrylu i 25% poliamid,
szydełko 3 mm

‒ oczko łańcuszka
‒ oczko ścisłe
‒ słupek
‒ podwójny słupek
‒ pikotka
‒ 2 słupki podwójne zamykane
razem na górze
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Rys. 1 — Tułów swetra

Rys. 2 — Rękaw

Fot. 1 — Koronka

Fot. 2 — Motyw ze schematu 1
Materiały, skład i zdjęcia: Bafpol, http://www.bafpol.pl

