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Część 10 
  
 

Skróty  

 

o Oczko, oczka psp Półsłupek z nawiniętą 
nitką 

pn Wykonać tylko przez 
przednią nitkę 

O Okrążenie sł Słupek  tn Wykonać tylko przez 
tylną nitkę  

oł Oczko łańcuszka
  

słp Słupek podwójny opp Oczko 
patentowe/reliefowe 
od przodu 

oś Oczko ścisłe Słpt Słupek potrójny opt Oczko 
patentowe/reliefowe 
od tyłu 

ps Półsłupek Słpc 
 

Słupek poczwórny psł Przedłużony słupek 

 
 

Wskazówka: [] Wskazówki są napisane w kolorze fioletowym w italiku, po to, by pomóc i 
poprowadzić, i mam nadzieję, ułatwić trochę życie, szczególnie początkującym. 
Odnośniki do zdjęć oznaczone są jako [Z] z odpowiednim numerem zdjęcia. 
 

* * Powtórz instrukcje pomiędzy gwiazdkami tyle razy ile jest wskazane. Jest to zazwyczaj 
powtórka dla całego okrążenia, gdzie może być więcej instrukcji szczegółowych. 

() – Powtórz instrukcje pomiędzy nawiasami tyle razy, ile jest wskazane. To jest niższy 

poziom powtórek – powtórki tylko miejscowe. 

 

Ściegi specjalne: 
  
 

 Popcorn: Zrób 5 sł w to samo oczko, usuń szydełko z pętli i włóż od przodu do tyłu pierwszego 
sł, a potem w upuszczoną pętlę i przeciągnij. 1 oł aby zamknąć. To oł nie jest wliczane do 
łańcuszków, które będą do zrobienia po popcornie. 
Aby wykonać pierwszy popcorn po prostu zrób początkowy słupek albo 3 oł jako 
pierwszy słupek. 
  
Wskazówka: W tej części znowu będziesz pracowała używając dwóch kolorów.   
Okrążenia od 64 do 68 są robione w sposób ciągły, jedynie na końcu okrążenia  68 
będziesz łączyć używając os. 
W miejscach gdzie okrążenie zaczyna się bez zamykania poprzedniego, będziesz 
zawsze robić pierwsze oczko w następne dostępne oczko z poprzedniego okrążenia. 



 

 
 

  



Wskazówka: Polecam aby dla ułatwienia umieścić znacznik w pierwszym oczku, 
przesuwając go na początku każdego okrążenia. 
  
64. Używając pierwszego koloru, zacznij półsłupkiem początkowym w jedenaste o po 
jakimkolwiek 1 oł łuku szpicu, ps w nast. 2 o, 
*psp w nast. 3 o, sł w nast. 47 o, psp w nast. 3 o, ps w nast. 3 o,  
[powinno Ci zostać 10 o przed 1 oł łukiem szpicu [O63]]  
6 oł, os w 1 oł łuku szpicu dwa okrążenia niżej [O62, z tyłu O63], 6 oł, ps w jedenaste o 
po 1 oł łuku szpicu [O63], ps w nast. 2 o.*  
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatnie 3 ps, ostatnia powtórka kończy się na 6 
oł. 
Przejdź od razu do nast. okrążenia. 
Liczba oczek w powtórzeniu: 6 ps, 6 psp, 47 sł, 2 łuki z 6 oł. 
Liczba oczek: 48 ps, 48 psp, 376 sł, 16 łuków z 6 oł. 
 

  



Pracujesz teraz w ciągłych okrążeniach. 
  
65. *Ps w dziesiąte o po 1 oł łuku szpicu [O63], ps w nast. 2 o, psp w nast. 3 o, sł w nast. 
49 o, psp w nast. 3 o, ps w nast. 2 o, ps w nast. o [O63], 4 oł, oś w nast. łuk z 6 oł, 
pomiń oś, oś w nast. łuk z 6 oł, 4 oł.* 
  
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy. 
Przejdź od razu do nast. okrążenia. 
Liczba oczek w powtórzeniu: 6 ps, 6 psp, 49 sł, 2 łuki z 4 oł. 
Liczba oczek: 48 ps, 48 psp, 392 sł, 16 łuków z 4 oł. 
  
Wskazówka: będziesz miała łuki z 4 oł po obu stronach szpicu z tyłu Twojej robótki, 
użyjemy tych łuków w następnych okrążeniach. 
  

 



Wskazówka: W tym okrążeniu będziemy pracować używając dwóch kolorów i 
prowadząc jeden kolor z tyłu drugiego. Zmieniając kolor delikatnie naciągnij nitkę, by 
uzyskać równomierne naprężenie nitki w twojej robótce. Zwróć też uwagę aby drugi 
kolor był wrabiany podczas robienia oczek, by uniknąć luźnych pętli z lewej strony 
robótki.  
W tym okrążeniu będziemy używać oczek z okrążenia 64 i 65, przypadkowo nie licz 
pierwszego ps  z okrążenia 65 gdy będziesz wykonywać pierwszy oppsłpt, który robi się 
w drugi psp z okrążenia 64. 
  
66. *Ps w nast. 2 o po łuku z 4 oł [O65], psp w nast. 2 o użyj drugiego koloru po 
wykonaniu drugiego psp, [Z2,3,4] 
(pomiń 4 o [O64], oppsłpt w nast. o, użyj pierwszego koloru by dokończyć o, [Z5,6,7] 
psp w nast. o, użyj drugiego koloru by dokończyć o, [Z8,9] 
popcorn w nast. o, użyj pierwszego koloru zakańczając popcorn 1 oł, [Z10] 
psp w nast. o, użyj drugiego koloru by dokończyć o, [Z11] 
oppsłpt w to samo o [O64] pod popcornem tworząc V, użyj pierwszego koloru by 
dokończyć o, [Z12] 
pomiń nast. o [O65],  



 
 

psp w nast. o, użyj drugiego koloru by dokończyć o, [Z14]) 10 razy,  
 

  



Kontynuacja na następnej stronie.....  

Okrążenie 66 foto tutorial kontynuacja….. 
  
pomiń 4 o [O64],  oppsłpt w nast. o, użyj pierwszego koloru by dokończyć o, 
psp w nast. o, użyj drugiego koloru by dokończyć o,  
popcorn w nast. o, użyj pierwszego koloru zakańczając popcorn 1 oł,  
psp w nast. o, użyj drugiego koloru by dokończyć o,  
oppsłpt w to samo o [O64] pod popcornem tworząc V, użyj pierwszego koloru by 
dokończyć o,  
psp w nast. 2 o, ps w nast. 2 o, 2 oł, ps poprzez nast. łuki z 2 oł razem, 3 oł, ps poprzez 
nast. łuki z 2 oł razem, [O64 i O65], 2 oł.* 
  
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy. 
Przejdź od razu do nast. okrążenia, zaczynając pierwszym kolorem i wrabiając drugi jak 
poprzednio, tylko dla pierwszego o. 
Liczba oczek w powtórzeniu: 4 ps, 36 psp, 11 popcornów, 22 oppsłpt.  
Liczba oczek: 32 ps, 288 psp, 88 popcornów, 176 oppsłpt.  



  
 
 
 

  



67.Zakończ nitkę drugiego koloru po wykonaniu  pierwszego o. 
Wskazówka: pamiętaj, że 1 oł na górze popcornu nie jest liczone jako oczko. Piąty sł 
wypadnie w pierwszy popcorn. 
Pracujesz nadal w ciągłych okrążeniach. 
  
*ps w nast. o, psp w nast. o, sł w nast. 69 o, psp w nast. o, ps w nast. o, omiń łuk z 2 oł, 
ps w nast. o, omiń łuk z 3 oł, ps w nast. ps, omiń łuk z 2 oł.* 
  
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy. 
Przejdź od razu do nast. okrążenia. 
Liczba oczek w powtórzeniu: 4 ps, 2 psp, 69 sł.  
Liczba oczek:  32 ps, 16 psp, 552 sł.  
  

 
 



“Nadchodzi następne…takie samo jak poprzednie…” 
  
Pracujesz nadal w ciągłych okrążeniach. 
  
68. *ps w nast. o, psp w nast. o, sł w nast. 69 o, psp w nast. o, ps w nast. 3 o.* 
  
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy. 
Połącz z pierwszym ps oś. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 4 ps, 2 psp, 69 sł.  
Liczba oczek:  32 ps, 16 psp, 552 sł.  

  
 
 
 

W tym okrążeniu będziemy wykonywać oppSłpc2razem, który jest dwoma reliefowymi 
od przodu słupkami poczwórnymi, narzuć nitkę 4 razy na szydełko, wbij się we 
wskazane o, narzuć nitkę i przeciągnij pętlę, narzuć nitkę i przeciągnij przez 2 pętle 4 
razy, pozostawiając 2 pętle na szydełku, zrób drugą część ściegu tak samo i na koniec 
narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie 3 pętle. Zdaję sobie sprawę, że wygląda to 
trochę skomplikowanie i jest bardzo łatwo wykonać ten ścieg za luźno, więc nie spiesz 
się i pamiętaj, aby utrzymywać szydełko jak najbardziej poziomo, żeby nie mieć luźnych 
wierzchołków! Wracamy też do używania dwóch kolorów w tym okrążeniu.   
  
  



69. 1 oł i ps w to samo o,  
*psp w nast. 6 o, użyj drugiego koloru kończąc szósty psp [Z3],  
oppsłpc2razem pierwsza część naokoło pierwszego oppsłpt, a druga naokoło nast. 
oppsłpt [Z7],  
[formujemy szpic nad popcornem], użyj pierwszego koloru kończąc o, pomiń nast. o,  
  
(Wrabiając drugi kolor, psp w nast. 5 o, użyj drugiego koloru by zakończyć piąty psp, 
oppsłpc2razem każda część naokoło oppsłpt po obu stronach popcornu, użyj 
pierwszego koloru by zakończyć o, omiń nast. o) 10 razy,  
Wrabiając drugi kolor, psp w nast. 5 o, ps w nast. 3 o.* 
  
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatni ps. 
Połącz nitkę z drugim kolorem do pierwszego ps oś, zakończ nitkę z pierwszym 
kolorem. [Z12] 
Liczba oczek w powtórzeniu: 3 ps, 61 psp, 11 oppsłpc2razem.  
Liczba oczek:  24 ps, 488 psp, 88 oppsłpc2razem.  



  
 
 
 

  



70. Używając drugiego koloru 1 oł, pomiń o z oś, psp w nast. o, 
*(psp w nast. 5 o, oppsł naokoło oppsłpc2razem) 11 razy, [zwróć uwagę by nie zgubić 
podstępnego oczka zaraz po oppsł] 
psp w nast. 6 o, pomiń nast. o, ps poprzez łuk szpicu z 1 oł [O63] i nast. o [trzeci ps], 
psp w nast. o.* 
W ostatnim powtórzeniu ps poprzez O63 i O69 będzie przez pierwsze ominięte o. 
 

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatni psp. 
Połącz z pierwszym psp, odetnij nitkę i zabezpiecz końce. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 1 ps, 62 psp, 11 oppsł.  
Liczba oczek:  8 ps, 496 psp, 88 oppsł.  
 

  
  



  
 

  
  
Wskazówka: Proszę zostawić na razie luźne przestrzenie z tyłu szpica, będzie łatwiej 
później je zabezpieczyć jeśli tak chcesz. Twoja robótka będzie się teraz wywijać do 
przodu, ale wyprostuje się po kilku następnych okrążeniach. 
  
WOW świetna praca!!  
Tutaj poklepuję Cię mocno po plecach :) 
Teraz załóż nogi do góry i uracz się czymś dobrym :) 
 


