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MATERIAŁY

2 (2) 3 motki Rainbow Cotton 8/4
kolor 36
Szydełko 3 mm
4 markery
Opcjonalnie: cienka gumka do podszycia
dołu

ROZMIAR
S (M) L

WYMIARY
Obwód klatki piersiowej ok. 85 (88) 92 cm
Wysokość dla wszystkich rozmiarów: 13 cm

Guziki

Długość po rozpięciu: 80 (83) 86 cm

WŁÓCZKA

HASHTAGI DLA MEDIÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Rainbow Cotton 8/4, Hobbii
100 % Cotton
50 g = 170 m

#hobbiidesign #hobbiilolita

PRÓBKA
10 cm x 10 cm = 24 o. x 14 rz.

SKRÓTY
o.ł. - oczko łańcuszka
o.ś. - oczko ścisłe
psł. - półsłupek
psł.n. - półsłupek nawijany
sł - słupek
sł.pod. - słupek podwójny

PYTANIA
Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na kontakt@hobbii.pl.
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.
Miłego robótkowania!
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Wzór

INFORMACJE I WSKAZÓWKI
Top dziergany jest na prosto, więc w czasie pracy sama łatwo możesz dostosować rozmiar
do Twoich potrzeb, wystarczy, że dodasz oczka i będzie wyższy lub zmodyfikujesz ilość
rzędów odpowiednio do Twojego obwodu. Opcjonalnie, w razie potrzeby możesz wszyć
cienką gumkę w dolny brzeg.
Top i ramiączka przerabiamy razem naokoło bez odcinania nitki, następnie dorabiamy
falbanki i kulki na zapięcie.
Ważne! Zmierz długość odpowiednich dla Ciebie ramiączek.
Bufka
Uwaga: Zwracaj uwagę na napięcie włóczki!
Zrób pętelkę zostawiając ok. 9 cm końcówki włóczki.
1 o.ł., wyciągnij pętelkę na ok. 1 cm, *narzut, wbij szydełko w to samo o., przeciągnij nitkę*
powtarzaj od * do * 6 razy, nabierz nitkę i przeciągnij przez wszystkie pętelki, 1 o.ł., zrób
drugą bufkę w ostatnie o.ł., złóż na pół i zakończ o.ś. w pierwsze o.ł., odetnij włóczkę
zostawiając dłuższy kawałek włóczki do zamocowania kulki.

BRALETTE
Zrób 30 o.ł. + 2 (liczą się jako pierwszy psł.n.), 1 psł.n. w trzecie o. od szydełka, psł.n. do
końca, 2 o.ł., odwróć.
Powtarzaj do osiągnięcia pożądanego rozmiaru- ok. 109 (114) 119 rzędów.
Nie odcinaj nitki i zacznij przerabiać krótszy brzeg:
1 o.ł., psł. w pierwsze o., 1 psł. w każde kolejne o. do 1 o. przed końcem rzędu, [1 psł., 1 o.ł.,
1 psł.] w ostatnie o.
Teraz znajdujesz się na dłuższym, górnym brzegu, na którym będą ramiączka.
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Rozłóż robótkę na płasko, i zaznacz markerami miejsca, w których będą ramiączka, (4
markery):
Rozmiar S/M: pierwszy marker po 12 o. od brzegu prawej strony i po 12 o. od brzegu z
lewej strony, następnie po 29 o. od markera z prawej i lewej strony.
Rozmiar L: pierwszy marker po 12 o. od brzegu prawej strony i po 12 o. od brzegu z lewej
strony, a następnie po 32 o. od markera z prawej i lewej strony.
Wracamy do dziergania.
Zrób 12 psł. do markera, teraz zaczynasz robić ramiączko- nabierz odpowiednią dla Ciebie
ilość oczek półsłupkami bez łańcuszka, 63 (65) 68 psł. i zakończ o.ś. w o. gdzie znajduje się
kolejny marker. Upewnij się, że ramiączko NIE JEST skręcone- w tym momencie możesz też
sprawdzić długość ramiączka i zmienić ją jeśli nie jest odpowiednia.
Przerób 27 psł. do kolejnego markera i zrób drugie ramiączko w taki sam sposób jak
poprzednie, przerób po 1 psł. do 1 o. przed końcem rzędu, [1 psł., 1 o.ł., 1 psł.] w ostatnie o.
Teraz jesteś na krótszym brzegu, na którym zrobisz dziurki na „guziki”.
1 psł., *4 o.ł., omiń 2 o., psł. w 4 kolejne o.* powtórz od * do * 4 razy, 4 oł., omiń 2 o., 2 psł. =
5 dziurek.
Jesteś teraz na dolnym rogu i będziesz przerabiać dolny brzeg.
1 o.ł., 1 psł. w to samo o. co ostatni psł. na krótszym brzegu.
Przerabiaj dolny brzeg: 1 psł. w każde o., zakończ o.ś. w o.ł.
Odetnij i zabezpiecz nitkę.

FALBANKI
Rząd 1: Zrób o.ś. w pierwsze o. ramiączka, 6 psł., po 3 psł.n. w kolejne 4 o., po 3 sł. w kolejne
3 o., po 3 sł.pod. w każde kolejne o. aż do 13 o. przed końcem ramiączka, po 3 sł. w kolejne 3
o., po 3 psł.n. w kolejne 4 o., 6 psł.,
Rząd 2 i 3: 1 o.ł., przerabiaj odpowiednio po 1 w każde o.: psł. w psł., psł. n. w psł.n., sł. w sł,
sł.pod. w sł.pod.
Zakończ o. ś. w o. z którego wychodzi ramiączko.

KULKI
Zrób 5 bufek z podwójnej nitki, zamocuj je równomiernie na wysokości dziurek, ok. 2 cm od
brzegu. Przywiąż mocno i zabezpiecz końcówki.

Gotowe!
Knit Gang
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