
Ozdobna poduszka

Poduszka z fantazyjnej włóczki

Poduszka jest wykonana z fantazyjnej 
włóczki Estera. Wykorzystana może być 
jako dodatek dekoracyjny do naszych 
mieszkań. Włóczka jest specyficzna, jakby 
zaczepiona na dodatkowej nitce, za którą 
łapiemy przy przerabianiu oczek.

Materiały: Włóczka Opus Estera – 3 mot-
ki, włóczka Opus Tiftik – 1 motek, druty 
na żyłce 80 cm – rozmiary 10 mm i 6 mm, 
zamek 35 cm.
Wymiary: 40 x 40 cm.

Ściegi:
Wzór francuski na drutach prostych: 
wszystkie oczka prawe.
Wzór gwiazdkowy:
Wzór jest podzielny przez 4 + 1 oczko 
brzegowe.
1 rząd: pierwsze o. zdjąć, następnie prze-
robić wszystkie oczka na prawo.
2 rząd: pierwsze o. zdjąć, 3 oczka złapać 
razem na lewo i zrobić z nich trzy oczka 
(lewe, narzut, lewe), 1 o. prawe* – powta-
rzać **
3 rząd: pierwsze o. zdjąć, następnie prze-
robić wszystkie oczka na prawo
4 rząd: pierwsze o. zdjąć, 1 o. lewe, 1 o.
prawe, *trzy oczka złapać razem na lewo 
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i zrobić z nich trzy oczka (lewe, narzut, 
lewe), 1 o. prawe* powtarzać**, 1 o. lewe, 
1 o. prawe.

Wykonanie:
Na druty 6 mm nabieramy 50 oczek 
podwójną włóczką Tiftik i przerabiamy 
6 rzędów ściegiem francuskim, następ-
nie zamykamy równomiernie 15 oczek; 
na drutach pozostaje nam 35 oczek 
i zmieniamy druty na grubsze: od tej pory 
zaczynamy robić na zmianę: 1 – 2 rz.: 
włóczka Estera, 3 – 4 rz.: włóczka Tiftik. 
Rzędy 1 – 4 powtarzamy, aż cała robótka 
będzie miała długość 40 cm. Zmieniamy 
druty na 6 mm i dodajemy równomiernie 
15 oczek – mamy teraz 50 oczek i zaczy-
namy robić drugą część poduszki wzorem 
gwiazdkowym.
Rzędy 1 – 4 wzoru gwiazdkowego powta-
rzamy do długości 35 cm, dalej robimy 
ścieg francuski włóczką Tiftik, podwójną 
nitką.
Zszywamy boki poduszki i mocujemy 
suwak.
Gotową poduszkę moczymy i nadajemy 
kształt, po wysuszeniu wkładamy wkład 
z wypełnieniem.
Miłego dziergania!
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