
Komin z pomponami

Materiały: 
Włóczka Opus Celina (50 % wełny, 50 % 
akrylu, 100 g – 35 m) – 5 motków, druty 
z żyłką 15 mm, 1 marker, szydełko 10 mm, 
igła dziewiarska.
Rozmiary: noszony jako spódnica – rozmiar 
S – M, jako komin – rozmiar uniwersalny.

Skróty:
OP – oczko prawe, OL – oczko lewe, 
D1 OPP – dodać 1 oczko prawe przekrę-
cone z poprzecznej nitki, D1 OLP – dodać 
1 oczko lewe przekręcone z poprzecznej 
nitki, N – narzut, WW – wzór warkoczowy, 

*[...]*- powtarzać to, co między gwiazdkami.

Ściegi:
Wzór ściągaczowy I: *3 OL, 2 OP*
Wzór ściągaczowy II: 2 OL, 1 OP, 2 OL, 3 OP*
Wzór warkoczowy z 3 oczek:
1 rząd: zdjąć 1 OP bez przerabiania na 
prawy drut, przerobić 2 OP, przeciągnąć 
przez zdjęte oczko.
2 rząd: 1 OP, N, 1 OP.
3 i 4 rząd: 3 OP.

Komin – ocieplacz albo spódnica z grubej wełny

Wykonanie:
Na druty z żyłką 15 mm nabrać 35 oczek, 
włożyć marker, zamknąć w okrążenie.
Przerobić wzorem ściągaczowym I 8 pierw-
szych rzędów.
9 rząd (dodawanie oczek): *3 OL, 1 OP, 
D1 OPP, 1 OP* – po przerobieniu tego 
rzędu na drutach mamy 42 oczka.
10 rząd: *3 OL, WW*
11 rząd: *3 OL, 1 OP, N, 1 OP*
12 rząd: *3 OL, 3 OP*
13 rząd: *3 OL, 3 OP*
Powtórzyć rzędy 10–12 jeszcze 3 razy.

Rzędy zwiększające liczbę oczek: (po wy-
konaniu tych czterech rzędów, na drutach 
mamy 56 oczek):
1 rząd: *D1 OLP, 3 OL, D1 OLP, WW*
2 rząd: *5 OL, 1 OP, N, 1 OP*
3 i 4 rząd: *5 OL, 3 OP*
Następnie przerabiamy 7 rzędów wzorem 
ściągaczowym II.
Zamykamy luźno oczka.

Wykończenie
Pozaszywać nitki. Szydełkiem 10 mm wy-
konać ok. 120 cm łańcuszka na sznurek.
Przewlec sznurek ok. 6 cm od górnego 
brzegu spódnico–komina.
Z pozostałej włóczki, dowolną metodą 
wykonać dwa duże pompony. Przymoco-
wać pompony do obu końcówek sznurka, 
ściągnąć, zawiązać.
Gotowy wyrób moczymy w zimnej wodzie. 
Wyciskamy w ręcznik. Suszymy na płasko. 
Chowamy nitki.

Spódnico–komin można wykonać w dowol-
nym rozmiarze, zwiększając liczbę oczek 
i ilość powtórzeń wzoru.

Projekt i wykonanie: 
p. Elżbieta Wrześniak

https://dzianinowe-studio.blogspot.com
Włóczki, zdjęcia, skład:

 Bafpol, http://www.bafpol.pl
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