Sorbet
by izuss1 / Iza Żuk
Rozmiar: 36+ (model oversize)
Wymiary: szerokość 41 cm, długość 50 cm,
rozcięcie rękawa 25 cm, rękawek 5 cm, szerokość
dekoltu (tył) 34 cm. Wszystkie wymiary dotyczą
wyprasowanej dzianiny* i mierzone są bez
naciągania
Włóczka: Alize Diva i Alize Diva Batik Design (obie
100g/350m), zużycie – niecały motek gładkiej
i motek cieniowanej włóczki. Dodatkowa niezbyt
gruba włóczka w kontrastowym kolorze na początkowy łańcuszek
Druty i narzędzia: druty KP 3,5 mm na żyłce, szydełko 3,5 mm, dodatkowa żyłka do odłożenia
oczek
Ściegi: ścieg gładki (rz. nieparzyste o. prawe, rz. parzyste o. lewe), ścieg francuski
(we wszystkich rzędach o. prawe)
Próbka ściegu: po wyprasowaniu* 23 o. x 28 rz. = 10x10 cm
* po wykonaniu dzianiny należy ją uprasować letnim żelazkiem z włączoną opcją parowania –
sprawi to, że dzianina będzie bardziej lejąca, wpływa też na jej rozmiar. Należy zachować
bardzo dużą ostrożność, w szczególności nie naciągać zbytnio dzianiny!
Potrzebne techniki: nabieranie oczek z łańcuszka szydełkowego (provisional crochet cast
on), dzierganie w okrążeniach (możliwe dla wygody użycie magic loop)
Karczek: Z dodatkowej włóczki wykonać łańcuszek
długości ok 110 o. Gładką włóczką nabrać 100 o.
na łańcuszek aby wykonać listwę (nabierania nie
zaczynamy zaraz przy brzegu stąd dodatkowe oczka
łańcuszka). Przerobić 20 rz. ściegiem francuskim
rozpoczynając od rz. prawego – tak, żeby na prawej
stronie było 10 „żeberek”. Odciąć gładką włóczkę
i dowiązać włóczkę cieniowaną, dziergać ściegiem
gładkim prawym do osiągnięcia planowanej
wysokości rozcięcia rękawa (w gotowej,
wyprasowanej dzianinie ma ono 25 cm, przed
prasowaniem ciut mniej, ok 23,5). Odciąć włóczkę,
oczka przełożyć na dodatkową żyłkę.
W tym momencie należy zwrócić uwagę na raport (powtórzenie) kolorów w batiku. Jeśli jest
znów taki kolor jak ten, który jako pierwszy występował od listwy – po prostu należy uciąć

nitkę. Jeśli jeszcze trochę do niego brakuje – należy odwinąć odpowiednią ilość włóczki na
osobny kłębuszek (do późniejszego wykorzystania). Wszystko zależy od tego od jakiego
koloru rozpoczęta została robótka, mają one różną długość raportu. Po dojściu do
właściwego koloru można przystąpić do robienia drugiej strony.
Zdjąć łańcuszek pomocniczy z pierwszych 18 oczek i
nabrać je na drut. Teraz należy zrobić nowy
łańcuszek, długości ok 70 o. i nabrać z niego 64
oczka. Z drugiej strony znów zdjąć 18 oczek i nabrać
na drut. UWAGA! Z tej drugiej jest oczywiście
trudniej, bo działa się „pod prąd”, ale zdjęcie nitki
jest możliwe. Ostatecznie sytuacja na drucie
powinna wyglądać następująco: 18 o. połączonych
z robótką, 64 o. z nowego łańcuszka, 18 o.
połączonych z robótką. Z lewej strony (pierwszy rząd tej części listwy dziergamy na lewej
stronie roboty) dowiązać gładką włóczkę na listwę i wykonać francuzem 19 rz., tj. do
osiągnięcia 10 „żeberek” na prawej stronie. Odciąć włóczkę, dowiązać włóczkę cieniowaną i
wykonać ściegiem gładkim prawym taką samą ilość rzędów co na pierwszej stronie.
Korpus: nabrać oczka z obu stron robótki (tzn. te,
które mamy na drucie i te odłożone na dodatkowej
żyłce) na jeden drut, zaznaczyć początek markerem
i dziergać w okrążeniach do wykończenia motka.
Później można dowiązać i wykończyć to co
ewentualnie zostało odwinięte wcześniej na
dodatkowy kłębuszek. Na dole ściegiem francuskim
wykonać listwę z gładkiej włóczki szerokości 20 rz.,
tj 10 „żeberek”. Zamknąć oczka na dole
łańcuszkiem, ale podwójną nitką i pilnując, żeby nie
było zbyt ciasno.

Rękawki: z rozcięć na rękawy nabrać 102 o. i zrobić z gładkiej włóczki listwę ściegiem
francuskim szerokości 20 rz., tj 10 „żeberek”. Zamknąć łańcuszkiem pojedynczą nitką.

Wykończenie dekoltu: teraz należy zdecydować, która strona ma być przodem (ładniejsze
oczka, układ kolorów). Wypruć ostrożnie łańcuszki przy dekolcie nabierając oczka na drut
zaczynając od tyłu. Zamknąć łańcuszkiem podwójną nitką, na przodzie co 2 zamknięte oczka
dodać oczko łańcuszka, żeby dekolt ładnie opadał.
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