
Poncho dziecięce

Poncho bawełniane dla dziecka

Materiały: Kordonek AltınBaşak Myra, kolor 3053 – 50 g / 169 m 
(100 % bawełna) – zużycie 3 motki; druty z żyłką 40 cm 
nr 2,5 mm, druty z żyłką 60 cm nr 3,25 mm; igła dziewiarska; 
markery 5 sztuk (jeden w innym kolorze).
Rozmiar: dla dziecka w wieku 5 – 6 lat
Skróty: OP – oczko prawe, OL – oczko lewe, D1 OPP – dodać 
1 oczko prawe przekręcone, z nitki poprzecznej, WM – włożyć 
marker, PM – przełożyć marker, * * – powtarzać to, co między 
gwiazdkami.
Wzór ściagaczowy 2 x 2: *2 oczka prawe, 2 oczka lewe*

Opis wykonania:
Na druty nr 2,5 mm nabrać 112 oczek, zamknąć w okrążenie, 
włożyć marker oznaczający początek okrążenia. Przerobić 1 rząd 
oczek prawych. 
Następnie przerabiamy robótkę wzorem ściągaczowym (2 x 2) 
przez 3 cm, po czym zmieniamy druty na 3,25 mm.
Rząd 1 – 27 OP, WM, 2 OP, WM, 54 OP, WM, 2OP, WM, 27 OP.
Rząd 2 – oczka prawe do markera, D1 OPP, PM, 2 OP, PM, D1 
OPP, oczka prawe do następnego markera, D1 OPP, PM, 2 OP, 
PM, D1 OPP, oczka prawe do końca.

Rząd 3 – wszystkie oczka prawe.
Powtarzać rzędy 2 i 3 aż na drucie będą 192 oczka.
Od tego momentu oczka prawe przekręcone dodajemy w co 
3 rzędzie.
Kiedy na drutach będzie 288 oczek, zaczynamy robić wzór ścią-
gaczowy, usuwając po drodze markery (zostawiamy tylko marker 
określający rząd początkowy). 
Wzór ściągaczowy zaczynamy od 1 OP, *2 OL, 2 OP* 2 OL, 
1 OP. Wykonujemy go przez 3 – 4 cm.
Zamykamy wszystkie oczka. Zaszywamy nitki.

Blokowanie:
Gotowe poncho moczyć przez 20 minut w zimnej wodzie. Wy-
cisnąć w ręcznik. Suszyć w stanie rozłożonym, nadając robótce 
właściwy kształt.

Cieszyć oko nowym, modnym ciuszkiem :-)
Projekt i wykonanie poncho: p. Elżbieta Wrześniak
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