Szara kamizelka

Szara kamizelka z cekinami
Materiały: włóczka La Passion Marigold
5 motków, włóczka La Passion Clover
w kolorze białym – jeden motek, druty
7 mm, 6 dużych guzików.
Próbka: 11 o x 19 rz = 10 x 10 cm. Sweterek przeznaczony na dziecko o wzroście
122 – 128 cm.
Skróty: o – oczko, rz – rząd, ob. – oczko
brzegowe (zdejmujemy, nie przerabiamy),
op – oczko prawe, ol – oczko lewe. Część
pomiędzy znakami ** powtarzamy.
Ściegi:
Ryż:
1 rz: 1 op, 1 ol, *1 op, 1 ol *;
2 rz: 1 ol, 1 op, *1 ol, 1 op*.
Ścieg pończoszniczy:
1 rz: oczka prawe.
2 rz: oczka lewe.
Tył:
Nabieramy 46 o. Przerabiamy ściegiem
ryżowym 5 cm. Dalej przerabiamy całość
ściegiem pończoszniczym, pamiętając,
by 4 pierwsze oczka i 4 ostatnie oczka

z każdego rzędu przerobić ściegiem ryżowym. Na wysokości 33 cm robimy podkrój pachy. W tym celu na obu brzegach
zamykamy za plisą wykonaną ryżem kolejno: 2 o, 2 o, 1 o, 1 o.
Przerabiamy prosto jeszcze 21 cm.
Zakańczamy.

Wykończenie:
Zszywamy tył i oba przody. Dorabiamy
kieszonki. W tym celu nabieramy na
druty 10 o, przerabiamy 13 rz ściegiem
pończoszniczym, po czym dołączamy
podwójną nitkę białej włóczki Clover.
Przerabiamy 4 rz białym kolorem, ściegiem ryżowym po czym zamykamy oczka.
Analogicznie robimy drugą kieszonkę.
Kieszonki przyszywamy do przodów, doszywamy guziki.
Na stójkę nabieramy podwójną nitką
białej włóczki Clover 36 o wzdłuż plisy
dekoltu i przerabiamy ściegiem ryżowym 6 rz. Zakańczamy. Chowamy nitki.

Przód:
Nabieramy 27 o. Przerabiamy ściegiem
ryżowym 5 cm. Dalej przerabiamy całość
ściegiem pończoszniczym, pamiętając, by
4 pierwsze oczka i 4 ostatnie oczka z każdego rzędu przerobić ściegiem ryżowym.
Na wysokości 33 cm robimy podkrój pachy. W tym celu na jednym brzegu za plisą
wykonaną ryżem zamykamy kolejno: 2 o, Gotowe.
2 o, 1 o, 1 o. Przerabiamy jeszcze 15 cm
i zaczynamy robić podkrój dekoltu. W tym
celu z jednego brzegu po prawej stronie
robótki zamykamy kolejno: 6 o, 3 o, 1 o.
Projekt, wykonanie, zdjęcia:
Zostaje nam 11 oczek na ramię.
p. Joanna Smoła,
Drugi przód wykonujemy analogicznie,
https:/
/nowemijajacechwile.blogspot.com
pamiętając, by w plisie wyrobić równoWłóczka i skład:
miernie 6 otworów na guziki.
Bafpol, http://www.bafpol.pl

