Model pochodzi z naszego czasopisma Szydełkowe serwetki 2/2017
Model jest chroniony prawem autorskim i nie można go wykorzystywać w produkcji masowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Schemat do modelu 7

Objaśnienia znaków
do schematów:
= o. łańc.
= o. ścisłe zamyk.
= o. ścisłe
= półsłupek

= pikotek (= 3 o. łańc. i 1 o.
ścisłe zamyk. w 1. o. łańc.)
= 4 o. łańc., 1 podw. słupek
w 1. o. łańc.

= słupek

Wielkość:
29 cm średnicy
Materiał:
50 g écru (nr kat. Muza
10-341) kordonka Muza 10
(100% bawełny, dł. 525 m/
100 g), szydełko Addi Swing
nr 1,25-1,5, serwetka Zweigart do obrabiania śr. 12 cm
w écru (nr kat. 7012-99),
materiały dostępne na www.
hobbycentrum.pl.
Wykonanie:
O. ścisłe 1. okr. przerabiać
w dziurkach serwetki. Dalej
wg schematu w okr. Każde okr.
zacząć o. łańc. narysowanymi
na schemacie. Okr. zakończyć
o. ścisłym zamyk. lub słupkiem
odpowiedniej wielkości. O.
ścisłymi zamyk. można przejść
na
początek
następnego
okr. W 2. okr. przerobić
łącznie 36 motywów, więc
32 x wkłuć się równomiernie rozmieszczając w co 3.
o. ścisłe 1. okr. i 4 x równomiernie rozmieszczając w co
2. o. ścisłe. Narysowany wzór
kontynuować logicznie przez
całe okr. (= 18 motywów
w 3. okr., potem 9 motywów).
Wykończenie:
Serwetkę napiąć i wysuszyć
pod wilgotną ściereczką.

= podw. słupek
= potrójny słupek
= dziurka w serwetc
Jeśli znaki zbiegają się
u góry, przerabiamy o.
razem, jeśli łączą się
na dole, przerabiamy je
w jednym o.
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