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przerabiamy tak jak schodzą z drutu, na-
rzuty przerabiamy na lewo. Schemat nie 
uwzględnia pierwszych i ostatnich 
5 oczek stanowiących brzeg kocyka, które 
przerabiane są ściegiem francuskim.
Na szerokość kocyka wykonujemy jedno 
powtórzenie schematu D, A, B, 4 pełne 
powtórzenia motywu głównego, jedno 
powtórzenie schematu C. 
Na wysokość kocyka przerabiamy 7 po-
wtórzeń schematu (rzędy 1–20).

Wykonanie:
Na druty 7 mm nabrać 74 oczka, przero-
bić 6 rzędów ściegiem francuskim.

Materiały :

Włóczka Opus Alara, kolor 12 – 100 % 
akryl, w motku 100 g – 98 metrów, zuży-
cie – 4 motki, druty z żyłką 7 mm.

Wymiary kocyka: 64 x 84 cm

Ściegi:
Ścieg francuski (plisa oraz pierwsze i ostat-
nie 5 oczek kocyka)
1 rząd: oczka prawe
2 rząd: oczka prawe
Wzór warkoczowy: zob. Schemat I 
W schemacie pokazane są tylko rzędy 
nieparzyste. W rzędach parzystych oczka 

Kocyk dziecięcy z grubej włóczki akrylowej

Następnie rozpocząć pracę ze sche-
matem, przerabiając 5 oczek ściegiem 
francuskim, środek kocyka wg schematu, 
5 oczek ściegiem francuskim.
Po zakończeniu 7 powtórzeń schematu 
(rzędy 1—20), przerobić 6 rzędów ście-
giem francuskim. Zakończyć robótkę.

Wykończenie:
Pochować nitki.
Gotową robótkę moczyć przez 20 minut 
w zimnej wodzie, wycisnąć w ręcznik. 
Suszyć na płasko.
Przyjemnego użytkowania :)

— 3 o.p. / l. skrzyżowane na prawo: 
1 o. przełożyć na drut pomocniczy 

z tyłu robótki, 2 o.p., po czym o. z drutu pomoc. 
przerobić na lewo

— 3 o.l. / p. skrzyżowane na lewo: 
2 o. przełożyć na drut pomocniczy 

z przodu robótki, 1 o.l., po czym o. z drutu pomoc. 
przerobić na prawo

— 4 o.p. skrzyżowane na prawo: 
2 o. przełożyć na drut pomoc-

niczy z tyłu robótki, 2 o.p., po czym o. z drutu 
pomocniczego przerobić na prawo

— 4 o.p. skrzyżowane na lewo: 
2 o. przełożyć na drut pomoc-

niczy z przodu robótki, 2 o.p., po czym o. z drutu 
pomocniczego przerobić na prawo

— oczko lewe
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