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2 o.p. przekr. razem – zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na 

prawo (osobno, jedno po drugim), następnie wsunąć lewy 

drut z przodu tych dwóch oczek i przerobić je razem na 

prawo

2 o.p. razem – przerobić 2 oczka razem na prawo jak jedno

3 o.p. przekr. razem – zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na 

prawo (osobno, jedno po drugim), następnie wsunąć lewy 

drut z przodu tych trzech oczek i przerobić je razem na prawo

3 o.p. razem – przerobić 3 oczka razem na prawo jak jedno

dod. – dodaj, dodając

g – gramy

kont. – kontynuuj

LD – lewy drut

LS – lewa strona

m – metry

mm – milimetry

narz. – narzut

o. – oczko, oczka

o. dod. – LD wsunąć pod poziomą nitkę między właśnie 

przerobionym a następnym oczkiem i przerobić o.p. od tyłu

o.l. – oczko/oczka lewe

o.p. – oczko/oczka prawe

odj. – odejmuj, odejmując

okr. – okrążenie, okrążenia

PD – drut prawy

pocz. – początek

poz. – pozostałe

PS – prawa strona

wz. – wzór, wzorem, wzory

() – instrukcje w nawiasach powtarzać tyle razy, ile wskazano 

w opisie

* – powtarzać instrukcje po gwiazdce lub między gwiazdkami 

wzdłuż rzędu tyle razy, ile wskazano w opisie
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Audrey Zwykłe warkocze tworzące na 

krwistoczerwonym tle kształt klepsydry. Wynik? Sweter, który 

wyszczupli każdą sylwetkę!

PRÓBKA
13 o. x 20 rz. wykonane ściegiem 

dżersejowym = 10 cm. Aby oszczędzić czas, 

nie żałuj go na przygotowanie próbki.

PODWÓJNY ŚCIĄGACZ
(Liczba oczek podzielna przez 4+2)
Rz. 1 (PS): 2 o.p., *2 o.l., 2 o.p. Powtarzać od 

* do końca rzędu.

Rz. 2: 2 o.l., *2 o.p., 2 o.l. Powtarzać od * do 

końca rzędu.

Powtarzać rz. 1–2, by powstał wzór.

WARKOCZ PRAWY, PROSTY
(Przerabiać na 19 o.)
Zob. schemat na str. 32.

WARKOCZ LEWY, PROSTY
(Przerabiać na 19 o.)
Zob. schemat na str. 32.

ŚCIEG DŻERSEJOWY
(Liczba oczek dowolna)
Rz. 1 (PS): wszystkie o. prawe.

Rz. 2: wszystkie o. lewe.

Powtarzać rz. 1–2, by powstał wzór.

PRAWY WARKOCZ ZGIĘTY
(Przerabiać na 19 o.)
Zob. schemat na str. 33.

LEWY WARKOCZ ZGIĘTY
(Przerabiać na 19 o.)
Zob. schemat na str. 33.

UWAGI
2 o.p. przekr. razem – zdjąć 2 oczka jak 

do przerobienia na prawo (osobno, jedno 

po drugim), następnie wsunąć lewy drut 

z przodu tych dwóch oczek i przerobić je 

razem na prawo.

o. dod. – LD wsunąć pod poziomą nitkę 

między właśnie przerobionym a następnym 

oczkiem i przerobić o.p. od tyłu.

Odejmowanie o., dopasowujące sweter do 

figury:

rz. przerabiany z prawej strony: 1 o.p., 

2 o.p. przekr. razem, przerabiać dalej 

wzorami tak, jak się układają, aż do końca 

rz. pozostaną 3 o., na zakończenie rz. 

przerobić 2 o.p. razem, 1 o.p.;

rz. przerabiany z lewej strony: 1 o.l., 2 o.l. 

razem, przerabiać dalej wzorami tak, jak się 

układają, aż do końca rz. pozostaną 3 o., na 

zakończenie rz. przerobić 2 o.l. razem przez 

tylne pętelki, 1 o.l.

Jak zszyć sweter, dowiesz się z instrukcji 

umieszczonych na stronie 96.

POZIOM TRUDNOŚCI

Zaawansowany

ROZMIARY

S (M, L, XL, XXL) Podstawowe 

instrukcje podano dla 

rozmiaru S, warianty dla 

pozostałych rozmiarów 

podano w nawiasach.

WIELKOŚĆ 

Obwód w biuście (po zapięciu): 

84,5 (94; 106,5; 122; 133) cm

Długość: 60 cm

MATERIAŁY

17 (18, 19, 20, 21) motków 

Lion Brand Kool Wool 

(bulky weight; 50% wełny 

merynosowej, 50% akrylu) 

50 g/54 m, Tomato Red #113

Druty 5,5 mm oraz 6,5 mm lub 

odpowiednie do otrzymania 

żądanej wielkości próbki.

Druty okrągłe 5,5 mm, o długości 

74 cm

4 guziki (w przedstawionym 

modelu wykorzystano guziki 

firmy One World Button Supply, 

model Corozo #SPN 106-

44TR)

Agrafki do oznaczania oczek
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Katherine Zrób sobie takie cudo! Proste, 

miękkie prążki elegancko przechodzą w piękny medalion wykonany 

ściegiem warkoczowym. Rozchodząc się na boki, okalają dekolt, 

przyciągając oko i tworząc jednocześnie elegancką plisę.

PRÓBKA
42 o. x 31 rz. wykonane podwójnym 

ściągaczem = 10 cm. Aby oszczędzić czas, 

nie żałuj go na przygotowanie próbki.

PODWÓJNY ŚCIĄGACZ
(Liczba oczek podzielna przez 4 +2)
Rz. 1 (PS): 2 o.p., *2 o.l., 2 o.p. Powtarzać od 

* do końca rzędu.

Rz. 2: 2 o.l., *2 o.p., 2 o.l. Powtarzać od * do 

końca rzędu.

Powtarzać rz. 1–2, by powstał wzór.

ROMB WYKONANY ŚCIEGIEM 
WARKOCZOWYM
(Początkową liczbę o. 54, zwiększa się do 56)
Zob. schemat na str. 41.

UWAGI
o. dod. – LD wsunąć pod poziomą nitkę 

między właśnie przerobionym a następnym 

oczkiem i przerobić o.p. od tyłu.

2 o.p. przekr. razem – zdjąć 2 oczka jak 

do przerobienia na prawo (osobno, jedno 

po drugim), następnie wsunąć lewy drut 

z przodu tych dwóch oczek i przerobić je 

razem na prawo.

TYŁ
Nabrać 170 (186, 202, 218) o. Przerabiać 

prosto ściągaczem podwójnym, aż robótka 

osiągnie długość 90 cm, kończąc po 

przerobieniu rz. po lewej stronie.

Początek ściegu warkoczowego
Nast. rz. (PS): początkowe 58 (66, 74, 82) o. 

przerobić podwójnym ściągaczem, zaznaczyć 

to miejsce agrafką, na środkowych 54 o. 

przerobić pierwszy rz. rombu, zaznaczyć 

to miejsce agrafką, przerabiać podwójnym 

ścigaczem do końca rz. Na drutach znajdzie 

się 171 (187, 203, 219) o.

Przerabiać dalej wzorami tak, jak się 

układają, aż powstaną wszystkie 54 rz. 

rombu. Na drutach znajdą się 172 (188, 

204, 220) o.

Podkrój szyi i ramion
Nast. rz. (PS): 2 o.p., 2 o.l., 1 o.p., 2 o.p. 

przekr. razem, 1 o.l., (2 o.p., 2 o.l.) 17 (19, 

21, 23) razy, 2 o.p., 1 o.l., 2 o.p. razem, 1 o.p., 

2 o.l., 2 o.p.; dołączyć drugi motek, 2 o.p., 

2 o.l., 1 o.p., 2 o.p. przekr. razem, przerabiać 

ściągaczem tak, jak układają się o., aż do 

końca rz. pozostanie 7.o., na zakończenie 

przerobić 2 o.p. razem, 1 o.p., 2 o.l., 2 o.p.

Nast. rz.: 2 o.l., 2 o.p., 1 o.l., 2 o.l. razem, 

przerabiać ściągaczem tak, jak układają 

POZIOM TRUDNOŚCI

Zaawansowany 

ROZMIARY

S (M, L, XL) Podstawowe 

instrukcje podano dla 

rozmiaru S, warianty dla 

pozostałych rozmiarów 

podano w nawiasach.

WIELKOŚĆ 

Obwód w biuście: 80 (90; 98; 105) 

cm

Długość: 124 (124, 125, 125) cm

MATERIAŁY

22 (24, 26, 28) motków Muench 

Yarns/GGH Yarns Maxima 

(sport weight; 100% wełny 

merynosowej) 50 g/110 m, 

Brick #18

Druty 3,75 mm lub odpowiednie 

do otrzymania żądanej 

wielkości próbki

Drut do warkoczy

Agrafki do oznaczania oczek
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Julia Wielobarwna włóczka wstążkowa utrzymana 

w jesiennej tonacji to wszystko, czego trzeba, by uczynić ten prosty 

model niezapomnianym. Prosty wzór, niewymagający dodatkowego 

wykańczania pach sprawia, że praca posuwa się bardzo szybko do 

przodu.

TYŁ
Na proste druty nabrać 55 (59, 63, 67, 71) o., 

przerabiać prosto ściągaczem rybackim, aż 

robótka osiągnie długość 30 (30; 30; 32; 32) 

cm, kończąc po przerobieniu rz. po prawej 

stronie.

Podkrój pach
Nast. rz. (LS): 5 o.p., 1 o.l., 1 o.p., 1 o.l., 

przerabiać dalej, aż do końca rzędu 

pozostanie 8 o., na zakończenie przerobić 

1 o.l., 1 o.p., 1 o.l., 5 o.p.

Nast. rz.: (1 o.l., 1 o.p.) 2 razy, 1 o.l., 3 o.p. 

przekr. razem, przerabiać drugi rząd 

ściągacza rybackiego, aż do końca rzędu 

pozostanie 8 o., na zakończenie przerobić 

3 o.p. razem, (1 o.l., 1 o.p.) 2 razy, 1 o.l. Na 

drucie pozostanie 51 (55, 59, 63, 67) o.

Nast. rz.: wszystkie o.p.

Nast. rz.: 1 o.l., * o.p. z oczka znajdującego 

się rząd niżej, 1 o.l. Powtarzać od * do końca 

rzędu.

Cztery ostatnie rzędy powtórzyć jeszcze 

2 (3, 3, 4, 4) razy. Na drucie pozostaną 

43 (43, 47, 47, 51) o.

Przerabiać dalej prosto, aż robótka osiągnie 

POZIOM TRUDNOŚCI

Średni

ROZMIARY

XS (S, M, L, XL) Podstawowe 

instrukcje podano dla 

rozmiaru XS, warianty dla 

pozostałych rozmiarów 

podano w nawiasach.

WIELKOŚĆ 

Obwód w biuście: 83 (89; 95; 100; 

105) cm

Długość: 51 (52; 53; 55; 55) cm

MATERIAŁY

7 (8, 9, 10, 10) motków Knit One 

Crochet Too Tartelette (heavy 

worsted weight; 50% bawełna, 

40% Tactel nylon, 10% nylon) 

50 g/68 m, Golden Plum #471

Druty 5,5 mm lub odpowiednie do 

otrzymania żądanej wielkości 

próbki

Drut okrągłe o długości 40 cm, 

5,5 i 6 mm

PRÓBKA
13 o. x 24 rz. wykonane ściągaczem 

angielskim = 10 cm. Aby oszczędzić czas, 

nie żałuj go na przygotowanie próbki.

ŚCIĄGACZ RYBACKI
(Liczba oczek podzielna przez 2 + 1)
Rz. 1 (LS): wszystkie o.p.

Rz. 2: 1 o.l., * o.p. z oczka znajdującego się 

rząd niżej, 1 o.l. Powtarzać od * do końca 

rzędu.

Powtarzać rz. 1 i 2, aby powstał wzór.

UWAGI
Wszystkie instrukcje zakładają, że na obu 

końcach rzędu wykonano o. brzegowe. 

O. te nie zostały wymienione 

w instrukcjach.

3 o.p. przekr. razem – zdjąć 3 oczka jak 

do przerobienia na prawo (osobno, jedno 

po drugim), następnie wsunąć lewy drut 

z przodu tych trzech oczek i przerobić je 

razem na prawo.
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