
Sherlock Holmes 

(wersja z bardzo obszernym dekoltem, patrz na koniec) 

by izuss1 / Iza Żuk 

Rozmiar: 36+ (model oversize) 

Wymiary: długość całkowita na środku 

tyłu/przodu 52 cm, szerokość korpusu u dołu 

(przed ściągaczem) 52 cm, szerokość „rękawa” 

u dołu (przed ściągaczem) 20 cm. Wszystkie 

wymiary pobrane są ze zblokowanej dzianiny, 

bez rozciągania. 

Włóczka: Alize Lanagold Fine 60 (100g/390m), 

zużycie ok 2,5 motka. 

Druty i narzędzia: druty KP 3,0 mm i 4,0 mm 

na żyłce, nitka lub żyłka do odłożenia oczek,  

4 markery. 

Ściegi: przerabiane na okrągło - ścieg gładki (we wszystkich rzędach o. prawe), ściągacz 

podwójny (we wszystkich rzędach * 2x o. prawe, 2x o. lewe*, pomiędzy * powtarzać). 

Próbka ściegu: ścieg gładki po zblokowaniu 20 o. x 29 rz. = 10x10 cm. 

Potrzebne techniki: krzyżowe nabieranie oczek, dzierganie w okrążeniach (możliwe  

dla wygody użycie magic loop), elastyczne zamykanie oczek (niekonieczne). 

Korpus i rękawy: Na druty 3,0 mm nabrać 

krzyżowo 220 o. i przerabiać w okrążeniach  

12 rzędów ściągaczem podwójnym (zaczynając 

od 2x o. prawe). Następnie podzielić robótkę 

na 4 części zakładając markery w następujący 

sposób (licząc od początku okrążenia,  

czyli pierwsze 2 o. to oczka prawe): 70 o., 

marker pierwszy, 40 o., marker drugi, 70 o., 

marker trzeci, 40 o., marker czwarty  

(ten marker warto dać w innym kolorze,  

by wiedzieć gdzie jest początek/koniec 

okrążenia). 

Zmienić druty na 4,0 mm i przerabiać ściegiem 

gładkim. W 6 okrążeniu 1 o. po i 1 o. przed 

każdym markerem dodać po 1 o. robiąc narzut. 

Dodawać w każdym co 6 rzędzie oczka jeszcze 19 razy. 

 



Wykończenie dołu: Przerobić oczka od 

początku okrążenia do pierwszego markera 

(oczka tyłu korpusu) ściągaczem 2x2. Należy 

dodać 1 o. aby wzór się zgadzał, dobrze jest 

dodać je gdzieś w okolicy rękawów, tj. na 

początku lub na końcu. Następnie przełożyć 

oczka „rękawów” tj. pomiędzy pierwszym i 

drugim markerem, na nitkę. Przerabiać oczka 

pomiędzy drugim i trzecim markerem (przód 

korpusu) kontynuując ściągacz 2x2, podobnie jak na tyle dodając jedno oczko. Oczka 

spomiędzy trzeciego i czwartego markera przełożyć na nitkę. 

Przerobić ściągaczem 18 rzędów, zamknąć elastycznie (lub normalnie, wówczas można dla 

zabezpieczenia zrobić rząd oczek rakowych łańcuszkiem, ale nie jest to konieczne). 

 

Wykończenie rękawów: oczka z nitek przełożyć ponownie na druty na żyłce, w miejscu 

łączenia przodów i tyłów korpusu dodać dodatkowe 4 oczka (jeśli połączenie jest ścisłe nie 

jest to konieczne). Przerabiać ściągaczem 2x2 18 okrążeń. Zamknąć oczka jak na dole 

korpusu. 

 

UWAGA: opisana wersja jest wersją, która prawdopodobnie zostanie zmodyfikowana. W 

noszeniu okazało się, że dekolt jest nieco zbyt obszerny. Można temu zaradzić m.in. w 

następujące sposoby: 

- nabrać oczka inną, mniej elastyczną metodą i dodatkowo wykończyć brzeg oczkami 

rakowymi, 

- przerabiać więcej rzędów ściągacza, np. 24, połowę z nich przerabiając na mniejszych 

drutach, 

- j/w, z tym że pierwsze 12 rzędów przerabiać jednocześnie włóczką i cienką gumką, 

- nabrać 165 o., przerabiać 12 rzędów ściągaczem *2 o. prawe, 1 o. lewe*, a następnie 

dodać po 1 o. w każdej partii lewej. 
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