
Komin 
z grubej włóczki

Materiały: Włóczka Opus Sofia, kolor 
czarny, zużycie włóczki: 3 motki, druty na 
żyłce 12 mm. 
Rozmiar: uniwersalny.
Skróty: o. – oczka/oczko, OP – oczka 
prawe, OPP – oczka prawe przekręcone, 
okr. – okrążenie, M – marker.

Komin
Komin powinien się znaleźć w każdej 
damskiej garderobie. Możemy okryć nim 
ramiona i szyję. Sprawdzi się samodzielnie, 
jako narzutka na bluzkę lub jako dodatek 
do kurtki czy płaszcza.
Komin będziemy przerabiać na okrągło, 
w kierunku od dołu ku górze zmniejszając 
liczbę oczek podczas dziergania. Dzięki 
wielkości drutów robótka będzie szybka 
i przyjemna.

Wykonanie
Na druty z żyłką 12 mm nabierz 60 o. 
ulubioną przez siebie metodą. Zamknij 
okrążenie. Markerem zaznacz początek 
robótki. Przerabiaj w następujący sposób: 

*2 OP, 2 OPP* do końca okrążenia. Pra-
cuj w ten sposób do momentu, aż komin 
będzie miał 27 cm wysokości. Teraz za-
czniesz zwężać komin. Będziesz przera-
biać wszystkie oczka na prawo – ściegiem 
jersejowym (gładkim).
1 okr.: *8 OP, dziewiąte i dziesiąte oczko 
przerób razem na prawo* powtórz do M.
2 okr. – 4 okr.: przerób wszystkie oczka na 
prawo.
5 okr.: *7 OP, ósme i dziewiąte oczko 
przerób razem na prawo* powtórz do M.
6 okr. – 8 okr.: przerób wszystkie oczka na 
prawo.
9 okr.: *6 OP, siódme i ósme oczko prze-
rób razem na prawo* powtórz do M.
10 okr. – 12 okr.: przerób wszystkie oczka 
na prawo.
13 okr.: *5 OP, szóste i siódme oczko prze-
rób razem na prawo* powtórz do M.
14 okr. – 18 okr.: wszystkie oczka na 
prawo.
19 okr.: zakończ luźno oczka.

Zakończenie komina
Zakończ wszystkie nitki. Namocz komin 
w letniej wodzie na ok. 15–20 min. Po tym 
czasie delikatnie wyciśnij nadmiar wody, a 
następnie osusz ręcznikiem.  Zawiń robót-
kę w ręcznik i wygnieć delikatnie nadmiar 
wody. Susz komin na płasko.

Miłego dziergania i noszenia!

Gruby komin / otulacz
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