
Tunika oversize

druty na 9 mm.
Następnie rozmieszczamy markery w na-
stępujący sposób:
10 OP (½ pleców), WM, OR, WM, 6 oczek 
rękawów, WM, OR, WM, 24 oczka przo-
du, WM, OR, WM, 6 oczek rękawów, 
WM, OR, WM, 10 oczek pleców (½).

Poszerzanie korpusu i rękawów:
W co drugim rzędzie, przed i po oczku 
rozdzielającym dodajemy po 1 oczku pra-
wym przekręconym z poprzecznej nitki.

Rozdzielanie rękawów od korpusu:
Rękawy od korpusu rozdzielamy, kiedy na 
drutach będziemy mieć łącznie z oczka-
mi rozdzielającymi 148 oczek (21 oczek 
½ tyłu, 1 OR, 28 rękaw, 1 OR, 46 oczek 
przodu, 1 OR), 28 oczek rękawa, 1 OR, 
21 oczek ½ tyłu).
Przerobić 21 oczek tyłu, UM, 1 OP, dobrać 
2 oczka na pachę, WM, dobrać 2 oczka 
na pachę, przełożyć 28 oczek rękawów 
na agrafkę dziewiarską, UM, 1 OP, UM, 
44 OP (przodu), UM, 1 OP, dodaj 2 oczka 
na podkrój pachy WM, dodaj 2 oczka na 
podkrój pachy, 1 OP, przełóż 28 oczek 
rękawa na agrafkę dziewiarską, UM, 1 OP, 
UM, oczka prawe (20) do markera ozna-
czającego początek robótki.
W tym momencie na drutach mamy 
100 oczek: 24 oczka ½ tyłu, 52 oczka 
przodu, 24 oczka ½ tyłu.
Następnie przerabiamy ściegiem gładkim 
prawym 3 okrążenia.

Wyrabianie ozdobnego panelu ściegiem 
francuskim:
1 rz.: Przełóż marker początkowy, 24 OP, 
WM, 12 OP, 28 OL, 12 OP, WM, OP do 
markera początkowego.
2 rz.: Oczka prawe.
Powtórzyć rzędy 1 i 2 jeszcze 12 razy.
Dalej robimy ściegiem gładkim prawym 
w okrążeniach przez 25 cm.
Następnie przez 10 cm przerabiamy ście-
giem ryżowym pojedynczym. 
Zakańczamy oczka.

Rękawy:
Przełożyć z agrafki dziewiarskiej na dru-
ty 8 mm 28 oczek, dobrać pod pachą 
4 oczka, umieścić marker oznaczający 
początek okrążenia. Przerabiać ściegiem 
gładkim prawym przez 38 cm, co 10 cm 
zamykając 2 oczka (za i przed markerem 
oznaczającym początek robótki). Łącznie 
gubimy 6 oczek.
Pozostałe 20 oczek przerabiamy przez 
10 cm ściegiem ryżowym pojedynczym.
Identycznie wykonać drugi rękaw.
Igłą dziewiarską pochować nitki.

Nosić z uwielbieniem :D

Projekt i wykonanie: 
p. Elżbieta Wrześniak

https://dzianinowe-studio.blogspot.com
Włóczki, zdjęcia, skład: 

Bafpol, http://www.bafpol.pl

Ścieg francuski w okrążeniach:
1 rz.: oczka lewe, 2 rz.: oczka prawe.

Skróty:
OP — oczko prawe, OL — oczko lewe, 
OPP — dobrać 1 oczko prawe przekrę-
cone z poprzecznej nitki, OR — oczko 
rozdzielające, WM — włóż marker, UM — 
usuń marker, MP — marker początkowy.

Opis wykonania:
Uwaga: Tunikę robimy w całości od góry, 
bezszwowo.
Na druty 7 mm nabrać 60 oczek. Wło-
żyć marker oznaczający początek ro-
bótki, zamknąć w okrążenie. Przerobić 
wzorem ściągaczowym 5 cm. Zmienić 

Materiały:
Włóczka La Passion Mallow 50 g / 50 m. 
Zużycie 450 g.
Druty z żyłką 50 cm rozmiar 7 mm, druty 
z żyłką 70 cm rozmiar 9 mm, igła dzie-
wiarska, 9 markerów, w tym jeden w kon-
trastowym kolorze oznaczający początek 
robótki, agrafka dziewiarska – 2 szt.

Rozmiar: 
Uniwersalny, długość tuniki 85 cm.

Ściegi:
Ściągacz: *2 op, 2 ol*
Wzór ryżowy pojedynczy: 1 rz.: *1 OP, 
1 OL*, 2 rz.: 1 OL, 1 OP*
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