
       W barwach
LATA

Model 8: 
Wata cukrowa
Jedno z piękniejszych wspomnień 
z dzieciństwa – w pastelowym kolor-
ze, lśniąca w słońcu i taka słodka jak 
ta ażurowa chusta – lekka, 
połyskliwa, niezwykle atrakcyjna.
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MS Schemat wzoru motyw

    = 1 zwyk e przeci gni cie 
(= 1 o. zdj  jak do przerobienia 
na prawo, nast pne o. przerobi  
na prawo i przeci gn  na nie 
zdj te o.)
     = 1 podwójne przeci gni cie 
(= 1 o. zdj  jak do przerobienia 
na prawo, 2 o. przerobi  razem 
na prawo i przeci gn  na nie 
zdj te o.)
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Oczka brzegowe: w rz. nieparzystych prze-
rabia  na prawo, w rz. parzystych – na 
lewo.
Próba ciegu: 13 oczek i 22 rz dy = 10 
x 10 cm.
Szara powierzchnia na schemacie stanowi 
motyw wzoru.

Wykonanie: Zaczynaj c od dolnego rogu 
nabra  3 oczka i zrobi  1 rz. parzysty o. 
lewych. Dalej przerabia  wg schematu. Za-
znaczone s  rz dy nieparzyste i parzyste. 
Wykona  1 x rz dy 1-28. Po 28 rz. od po-
cz tku w robótce powinno by  57 o. Potem 
stale powtarza  rz. 9-28 i systematycznie 
kontynuowa  dodawanie oczek poprzez 
narzuty z obu stron jak zaznaczono. We-
wn trz chusty stale powtarza  motyw wzo-
ru. Zako czy  wszystkie oczka, gdy chusta 
b dzie mia a po dan  wysoko .
Wyko czenie: Obrobi  chust  szyde kiem 
1 okr eniem oczek cis ych, dla nada-
nia kszta tu chu cie w dolny róg wk u  3, 

Ażurowa chusta z cekinami

Wielko : 190 x 60 cm
Materia : 300 g ró owej w óczki z cekinami  
„Opera” Lana Grossa (65% bawe ny, 25% 
poliamidu, 5% wiskozy, 5% cekinów, d . 
100 m/50 g), druty nr 5, szyde ko nr 4.

a w boczne rogi po 5 o. cis ych w jedno 
miejsce. To i kolejne okr. zaczyna  dodat-
kowym oczkiem a cuszka i zamyka  1 o. 
cis ym zamykaj cym w 1. o. cis e. Na-

st pnie wykona  brzeg w uki nast puj co: 
* 3 o. cis e, 3 o. a cuszka, 1 s upek z po-
wrotem w 1. o. a cuszka, omin  1 miej-
sce wk ucia, od * stale powtarza .

8

Obja nienie znaków:
= 1 o. brzegowe
= 1 o. prawe
= 1 o. lewe
= 1 o. prawe przekr cone
= 1 o. lewe przekr cone
= 1 narzut
= 2 o. przerobi  razem na lewo
= 2 o. przerobi  razem na prawo
= 2 o. przerobi  razem jako oczko lewe 
przekr cone
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