Ciepła czapka i szal
Czapka i szal z ciepłej, fantazyjnej włóczki
Materiały:
Włóczka Opus Sofia (45 % wełny, 55 %
akrylu, motek 100 g – 47 m), zużycie na
czapkę 120 g, zużycie na otulacz 380 g.
Druty z żyłką 40 cm 9 mm, 12 mm na
czapkę i 15 mm na szal, 3 szare pompony,
igła dziewiarska, 1 marker.

Od czwartego rzędu pierwsze i ostatnie
dwa oczka przerabiamy zawsze na prawo.
5 rząd: 2 OP, OPP, OP, OPP, 2 OP.
6 rząd: 2 OP, N, 3 OL, N, 2 OP.
7 rząd: 2 OP, OPP, 3 OP, OPP, 2 OP.
8 rząd: 2 OP, N, oczka lewe do 2 ostatnich
oczek, N, 2 OP.
9 rząd: 2 OP, OPP, oczka prawe do 3 ostatnich oczek, OPP, 2 OP.
Powtarzamy rzędy 8 i 9 aż na drucie będziemy mieć 23 oczka.
Dalej robimy ściegiem gładkim prawym
(pierwsze i ostatnie 2 oczka szala przerabiamy w każdym rzędzie zawsze na prawo),
aż szal osiągnie długość około 120 cm.

Skróty:
OP – oczko prawe, OL – oczko lewe,
N – narzut (w rzędach nieparzystych
narzuty przerabiamy jako oczko prawe
przekręcone), PP – pojedyncze przeciągnięcie (zdjąć jedno oczko na prawy druty
bez przerabiania, przerobić kolejne oczko
na prawo, przeciągnąć przez zdjęte oczko),
Zmniejszanie ilości oczek:
2 PR – 2 oczka prawe razem na prawo
1 rząd: 2 OP, PP, oczka prawe do 4 ostatŚciegi:
nich oczek, 2 PR, 2 OP.
Ścieg francuski: 1 rząd – oczka prawe, 2 rząd: 2 OP, oczka lewe do dwóch ostat2 rząd – oczka prawe.
nich oczek, 2 OP.
Ścieg gładki prawy: 1 rząd – oczka prawe,
Powtarzamy rzędy 1 i 2, aż na drucie po2 rząd – oczka lewe.
zostaną nam 3 oczka. Przerabiamy je na
Ścieg ściągaczowy: *2 OP, 2 OL*
prawo i zakańczamy. Po obu brzegach szala
Wykonanie szala:
przyszywamy pompony.
Na druty 15 mm nabrać 3 oczka.
Wykonanie czapki:
1 rząd: oczka prawe.
Na druty 9 mm nabieramy 40 oczek, wkła2 rząd: OP, N, OP, N, OP
damy marker oznaczający początek robót3 rząd: OP, OPP, OP, OPP, OP.
ki, zamykamy w okrążenie. Przerabiamy
4 rząd: 2 OP, N, OL, N, 2 OP.

wzorem ściągaczowym 6 cm, po czym
zmieniamy druty na 12 mm. Następnie
przerabiamy ściegiem gładkim prawym
kolejne 8 cm.
Zmniejszanie ilości oczek:
1 rząd: *8 OP, PP*
2 rząd: wszystkie oczka prawe.
3 rząd: *7 OP, PP*
4 rząd: same oczka prawe.
Powtarzać rzędy 3 i 4, zmniejszając w każdym nieparzystym rzędzie o 1 oczko, aż na
drutach pozostanie 12 oczek.
Wykończenie:
Uciąć nitkę, przeciągnąć przez pozostałe
oczka, ściągnąć i zaszyć.
Igłą dziewiarską zaszyć nitkę początkową.
Przyszyć na czubku czapki pompon.
Cieszyć oko nowym kompletem!
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