
Zimowa princeska
dla dziecka

Materiały: Włóczka Alize Lanagold 800, 
kolory 58 i 649 (po jednym motku), druty 
z żyłką 3,5 mm; 4 markery.
Rozmiar: dla dziewczynki 104 cm wzrostu. 
Próbka 10 x 10 cm: 22 oczka, 32 rzędy.

Ściegi
Wzór podstawowy – oczka prawe 
(w okrążeniu). 
Ściągacz – *1 OP, 1 OL*
Wzór kolorowy – wg Schematu I.

Opis
Sukienkę robiłam podwójną nitką.
Na druty z żyłką nabieramy granatową 
nitką 160 oczek, zakładamy marker na po-
czątku robótki, łączymy ją i przerabiamy 
według Schematu na przemian dwoma 
kolorami, naokoło, w górę przez 87 rzę-
dów (powtarzamy schemat 3 razy).
Kolejny 88 rząd przerabiamy jednym kolo-
rem – w następujący sposób: 

*2 oczka razem na prawo, 3 oczka prawe* 
– powtarzamy w całym okrążeniu.
Dół sukienki skończony, teraz będziemy 
robić karczek i rękawy. Na drucie zosta-
nie nam po 64 oczka z przodu i 64 oczka 
z tyłu.

Karczek
Zamykanie oczek:
Za markerem – 2 oczka razem na prawo, 
przed markerem – zdjąć 1 o jak do prze-
robienia na prawo, 1 OP, przełożyć oczko 
zdjęte nad przerobionym oczkiem.
1 rząd: kolor granatowy. 
Zakładamy marker początkowy. Przera-
biamy na prawo 60 oczek tyłu, zakładamy 
marker, 4 oczka przekładamy na agrafkę 
(to będą oczka pod pachę). Na drut na-
bieramy dodatkowo 40 nowych oczek na 
rękaw, zakładamy marker, przerabiamy na 
prawo 60 oczek przodu, zakładamy mar-
ker, 4 oczka odkładamy na agrafkę. Na 
drut nabieramy dodatkowo 40 oczek na 
rękaw i zamykamy okrążenie.
Na drucie mamy teraz 200 oczek, dalej 
przerabiamy kolorem rubinowym:
2 pierwsze rzędy bez zamykania przera-
biamy na prawo, następnie zaczynamy 
zamykać oczka w co 3 rzędzie. Zamykanie 
oczek powtarzamy 15 razy, aż na drucie 
zostanie nam: 30 oczek z tyłu, 10 oczek 
na rękaw, 30 oczek z przodu, 10 oczek na 
rękaw.
Przekładamy robótkę na drut 3 mm i prze-
rabiamy 4 rzędy ściągaczem pojedynczym 
(1 OP, 1 OL).
Następnie zmieniając nitkę na kolor gra-
natowy zamykamy robótkę elastycznym 
zakończeniem.
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Rękawy

Nabieramy kolorem granatowym wzdłuż 
rękawa na drut 40 oczek plus 4 oczka 
z agrafki, przerabiam naokoło ściągaczem 
4 rzędy i zakańczamy. Drugi rękaw robimy 
tak samo.

Wykończenie
Chowamy nitki, sukienkę moczymy w let-
niej wodzie z dodatkiem płynu, wygniata-
my, lekko naciągamy i pozostawiamy do 
wyschnięcia na ręczniku.

Projekt i wykonanie, zdjęcia: 
p. Anna Parszewska 

https://anpar40.blogspot.com
Włóczki, skład: 

Bafpol, 
http://www.bafpol.pl

Schemat I: Motyw

— kolor rubinowy — kolor granatowy
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