
Kamizelka i otulacze

rzędzie 4 oczka).
2 rząd: D 1 OPP, oczka prawe do następ-
nego markera, D1 OPP, PM, 2 OPR, D1 
OPP, oczka prawe do następnego marke-
ra, D1 OPP, PM, 2 OPR, PM.
Powtarzamy rząd drugi, aż na drutach bę-
dziemy mieli 92 oczka (łącznie z oczkami 
rozdzielającymi).
Rozdzielamy robótkę na 2 części: 46 oczek 
na przód, 46 oczek na tył.
Oczka tyłu odkładamy na zapasowy drut 
lub agrafkę dziewiarską.

Wyrabianie przodu:
Oczka przodu przerabiamy w następujący 
sposób:
1 rząd: 5 OP, WM, 36 OP, WM, 5 OP.
2 rząd: 5 OP, PM, oczka lewe do następ-
nego markera, PM, 5 oczek prawych.
Powtarzamy rzedy 1 i 2, aż robótka osiąg-
nie długość 45 cm.
Przerabiamy 7 rzędów ściegiem francu-
skim. Zakańczamy luźno oczka.

Wyrabianie tyłu:
Tył przerabiamy identycznie jak przód, po-
większając jego długość o 5 cm (50 cm).

Wykończenie:
PO obu stronach robótki, w odległości 
14 cm od linii ramion przyszywamy po 
trzy guziki imitujące zapięcie w odległości 
co 5 cm.
Igłą dziewiarską zaszywamy pozostałe 
nitki.
Moczymy wyrób w zimnej wodzie z do-
datkiem środka zmiękczającego, wyciska-
my w ręcznik, suszymy na płasko.

Podziwiamy swoje dziecko, w nowej, fan-
tazyjnej kamizelce :)

Otulacze na buty dziecięce
Otulacze robione są w okrążeniach, dłu-
gość otulacza bez wywinięcia to 15 cm.

Wykonanie:
Na druty z żyłką nabrać 28 oczek. Włożyć 
marker oznaczający początek robótki. Za-
mknąć w okrążenie.
Przerabiać wzorem ściągaczowym I przez 
6 cm.
Kolejny rząd wykonujemy następująco: 

*1 OP, D1 OPP, 1 OP, 2 OL*.
Dalej przez 9 cm przerabiamy wzorem 
ściągaczowym II.

Zakończenie
Zakańczamy luźno oczka. Igłą dziewiarską 
zaszywamy pozostałe nitki.
Ocieplacze składamy na pół. Węższą 
część wkładamy do bucika, górną wywi-
jamy na wierzch.
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prawe, na lewej stronie oczka lewe.
Ściegi w otulaczach:
Wzór ściągaczowy I: *2 OP, 2 OL*
Wzór ściągaczowy II: *3 OP, 2 OL*

Kamizelka
Kamizelka robiona jest od góry. Guziki 
przyszywane są jako imitacja zapięcia. Nie 
wyrabiamy dziurek na zapięcie, a kamizel-
ka zakładana jest przez głowę).

Wykonanie
Na druty 4,5 mm nabrać 52 oczka, włożyć 
marker w kontrastowym kolorze, oznacza-
jący początek rzędu. Przerabiać wzorem 
ściągaczowym I przez 12 cm.
Zmienić druty na 7 mm, umieszczając jed-
nocześnie markery w następujący sposób: 
MP, 2 OPR, WM, 24 OP, WM, 2 ORP, 
WM, 24 OP.
Teraz przerabiamy w okrążeniu, w nastę-
pujący sposób:
1 rząd: D1 OPP, 24 OP, D1 OPP, PM, 
2 OPR, PM, D1 OPP, 24 OP, D1 OPP, PM, 
2 OPR, PM (w sumie dodajemy w każdym 

Materiały:
Włoczka Alize Flower, zużycie: kamizelka 

– 400 g, otulacze – 100 g.
Druty z żyłką 50 cm rozmiar 4,5 mm, dru-
ty z żyłką 76 cm rozmiar 7 mm, 6 guzików 
o średnicy 2 cm, 4 markery, w tym jeden 
w kontrastowym kolorze oznaczającym 
początek robótki, igła dziewiarska.
Rozmiar: dla dziecka w wieku 5 – 7 lat.

Skróty:
OP – oczko prawe, OL – oczko lewe, 
D1 OPP – dodać 1 oczko prawe przekrę-
cone z poprzecznej nitki, OPR – oczka 
prawe rozdzielające, MP – marker począt-
kowy, WM – włóż marker, PM – przełóż 
marker, UM – usuń marker, *[...]* – powta-
rzać to, co między gwiazdkami

Ściegi
Ściegi w kamizelce:
Ściągacz I: *2 OP, 2 OL*
Ścieg francuski: we wszystkich rzędach  
oczka prawe. 
Ścieg gładki prawy: na prawej stronie oczka 
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