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Rozmiar: 36+, wymiary całkowite – długość od ramienia  

do dołu ok 68 cm, szerokość ok 43 cm, długość rękawów 

od pachy ok 45 cm. 

Włóczka: Xima Medusa, lub inna zbliżona parametrami 

(100 g/300 m), w zależności od sposobu przerabiania 

zużycie to ok 700-800 g. 

Druty: 4,0 mm i 3,5 mm na żyłce, szydełko 3,5 mm  

i 2,5 mm. 

Ściegi: przerabiane na płasko – ścieg gładki prawy (rzędy 

nieparzyste o. prawe, rzędy parzyste o. lewe), ściągacz 2x2 

(l. o. podzielna przez 4, w rzędach nieparzystych  

*2 o prawe, 2 o. lewe*, pomiędzy * powtarzać, 2o. prawe, rzędy parzyste przerabiamy jak 

schodzą z drutów), każdy rząd zaczynamy i kończymy o. brzegowym. Przerabiane w okrążeniach 

– ścieg gładki prawy (wszystkie oczka w każdym rzędzie na prawo), ściągacz 2x2 (l.o. podzielna 

4, we wszystkich rzędach *2 o. na prawo, 2 o. na lewo*, pomiędzy * powtarzać). 

Próbka ściegu: 22 o. x 26 rzędów = 10x10 cm. 

Potrzebne techniki: krzyżowe nabieranie oczek, wyrabiane główki rękawa rzędami skróconymi, 

magic loop. 

Korpus: przody i tył robimy łącznie, od dołu. Na druty  

4,0 mm nabrać krzyżowo 156 o. Przerabiać wzorem 

ściągaczowym 28 rzędów (9,5-10 cm). Następnie ściegiem 

gładkim prawym przerabiać do osiągnięcia 42 cm 

wysokości (110 rzędów). Na tej wysokości rozpocząć 

wyrabianie pach, dzianinę należy podzielić więc  

na 3 części, wszystkie pozostawiając na żyłce. Przerobić  

w rzędzie nieparzystym następująco: 28 o. na prawo, 

zamknąć 8 oczek na prawo, 84 o. na prawo, zamknąć  

8 o. na prawo, przerobić na prawo pozostałe 28 o.  

Nie ucinając nitki jako pierwszy wyrobić lewy przód:  

w pierwszym rzędzie parzystym (lewym) przerobić 

wszystkie 28 o. W kolejnych rzędach nieparzystych  

(tj. prawych) zamknąć 1x3 o., 1x2 o. i 1x1 o. Pozostałe  

22 o. przerabiać ściegiem gładkim prawym 46 rzędów, na ramię zamknąć 1x7 o., 1x6 o. i 1x9 o.  



Na prawy przód dowiązać przy podkroju pachy nitkę i przerobić w układzie odwrotnym jak lewy 

przód oczka zamykając w rzędach parzystych (w pierwszym rzędzie parzystym oczek  

nie zamykać).  

Na tył nitkę dowiązać przy lewym podkroju pachy, oczka odejmować jak na przodach. Na dekolt 

na wysokości 46 rzędów od zakończenia ujmowania oczek na pachy zakończyć środkowe 19 o, 

w kolejnych rzędach z każdej strony zamknąć 1x3 o. i 1x2 o. Jednocześnie, identycznie jak  

na przodach, zamykać oczka na skosy ramion. 

Rękawy: zszyć szwy ramion. Zaczynając na środku 

zamkniętych 8 o. pomiędzy przodem i tyłem z podkroju 

pachy nabrać równomiernie 63 o. pamiętając, by jedno 

nabrać dokładnie na szwie ramion. Oczka rozdzielić 

markerami następująco: 13 oczek na szczycie główki 

rękawa, po 17 o. z każdej strony, 16 o. na dole. Przerobić 

jeden cały rząd oczek prawych. Począwszy od następnego 

rzędu wyrabiać główkę w ten sposób, że górne 13 o. 

traktujemy jako oczka początkowe, w pierwszym rządzie 

oplatając nitką sąsiednie oczka. W Każdym kolejnym 

rządzie dołączać do części przerabianej po jednym oczku  

z każdej strony. Po dołączeniu 17 o. z każdej strony zacząć 

przerabiać wszystkie oczka na około. Po przerobieniu 

gładko 100 rzędów zmienić druty na 3,5 i wyrobić mankiet 

wzorem ściągaczowym 2x2, w pierwszym rządzie ściągacza zamknąć równomiernie 3 o.  

Po przerobieniu 27 rzędów zamknąć wszystkie oczka (wskazane jest zamykanie elastyczne). 

Kołnierz: z przodów i podkroju dekoltu tyłu nabrać 

równomiernie 408 o. i przerabiać wzorem ściągaczowym 

45 rzędów pierwszy rząd przerabiając jako rząd parzysty 

(tj. o brzegowe, *2 o. lewe, 2 o. prawe*, pomiędzy * 

powtarzać, o. brzegowe), a następnie luźno zamknąć 

wszystkie oczka. 

Pasek: na pasek naprać 12 o. i przerabiać ściągaczem 

pojedynczym, tj. o. brzegowe, *o. prawe, o. lewe*, 

pomiędzy * powtarzać, o. brzegowe. Wszystkie oczka 

zamknąć po osiągnięciu oczekiwanej długości. 

Szlufki: wykonać szydełkiem 2,5 mm łańcuszek długości ok 

8 cm, obrobić łańcuszek rzędem oczek ścisłych. Przyszyć na 

wysokości talii na środku podkroju pach (można użyć w 

celu zabezpieczenia małych guzików). 
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