
Bezrękawnik z golfem
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Schemat I – Wzór ażurowy 

Rys. 1 – objaśnienia do schematu 

Rys. 2 – Bezrękawnik z golfem

Materiały, skład i zdjęcia: Bafpol, http://www.bafpol.pl

Wrzosowy bezrękawnik z golfem

Materiał: 200 g włóczki Opus Diament, 
druty na żyłce 5 mm, szydełko 4,5 mm
Rozmiar: 38 – 40

Wzór ażurowy: 
Liczba oczek podzielna przez 11 + 1 + 2 
oczka brzegowe. Wykonać według Sche-
matu I. Na schemacie oznaczono tylko 
rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych 
wszystkie oczka i narzuty przerabiamy 
na lewo. Rozpoczynamy 1 oczkiem 
brzegowym i oczko przed motywem, 
powtarzamy motyw zakończyć oczkiem 
za motywem i 1 oczko brzegowe. Powta-
rzać pierwszy i drugi rząd.
Kolejność wzorów: *4 rzędy ściegiem 
gładkim prawym, 10 rzędów wzorem 
ażurowym* powtarzać.
Tył:
Na druty nabrać 81 oczek i przerobić 
pierwszy rząd parzysty oczkami prawymi 
(tego rzędu nie liczymy , a dalej według 
kolejności wzoru). W celu wykonania 
reglanu na wysokości 41,5 cm zakończyć 
z obu stron 1 x 5 oczek. Następnie spuś-
cić w co 4 rzędzie 6 x 1 oczko, a następ-
nie w co drugim rzędzie 24 x 1 oczko. Ko-
lejno: przy prawym brzegu 2 oczka prawe 
przeciągnięte przerabiamy razem (wyj. 
zdjąć jedno oczko prawe a następne ocz-
ko prawe przerobić prze oczko uprzednio 
zdjęte). Przy lewym brzegu dwa oczka 
prawe przerobić razem. Pierwsze oczka 
są gładkimi prawymi oczkami brzegowy-
mi. Pozostałe 27 oczek odłożyć. 
Przód: 
Wykonujemy tak samo jak tył.
Wykończenie: 
Połączyć szwy boczne. Na druty na żyłce 
nabieramy odłożone uprzednio oczka na 
ramiona. Nabrać z obu stron po 6 oczek 
i wszystkie 66 oczek przerobić ściegiem 
gładkim prawym (rozcięcie w środku tyłu). 
Na wysokości 5 cm golfa wykonać 1 rząd 
nieparzysty oczkami lewymi (krawędź za-
łamania) i kolejne 5 cm ściegiem gładkim 
prawym, po czym zakończyć wszystkie 
oczka. Kołnierz złożyć na połowę i wszyć, 
a następnie zszyć brzegi rozcięcia. Brzeg 
pachy z nabranymi oczkami golfa obrobić 
jednym okrążeniem oczek ścisłych i ra-
kowych (oczko ścisłe robione od strony 
lewej do prawej). Przy lewym brzegu 
rozcięcia golfa u góry wykonać pętelkę 
z oczek łańcuszka i przyszyć guzik.
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