
Płaszcz z otulaczem

Wełniany płaszcz z otulaczem

Materiały: Włóczka Alize Cashmira kolor 
179 – 1 kg, druty 3 i 4 mm, markery.
Rozmiar: 36.
Próbka: 10 x 10 cm = 26 oczek na 32 rzę-
dy po blokowaniu.

Skróty: OB – oczko brzegowe, OP – oczko 
prawe, OL – oczko lewe, M – włożyć mar-
ker, o. – oczko, rz. – rząd.

Ściegi:
Wzór fantazyjny :
1 rz: 1 OB *2 OP, 4 OL, 2 OP, 4 OL*

Wykonanie:
Na druty 3 mm nabrać 116 oczek i prze-
robić ściągaczem (1 OP, 1 OL) 5 cm.
W tym samym czasie zamknąć równo-
miernie 11 oczek – na drutach pozostaje 
nam 105 oczek.
Dalej przerabiamy: 30 oczek plisa, 52 ocz-
ka ściegiem francuskim, 30 oczek plisa.
Przerobić 3 rzędy ściegiem francuskim, 
w drugim rzędzie równomiernie dodaje-
my 8 oczek ponad ściegiem francuskim, 
w trzecim rzędzie dodajemy 7 oczek po-
nad ściegiem francuskim (120 oczek).
Przerabiamy teraz podwyższenie na de-
kolt z tyłu ściegiem francuskim: przerobić 
32 oczka i obrócić, przerobić aż zostaną 
nam 42 oczka, obrócić i przerobić, aż zo-
staną nam 42 oczka, obrócić i przerabiać, 
aż zostaną nam 52 oczka, obrócić i prze-
rabiać, aż zostaną nam 52 oczka, obrócić 
i przerabiać, aż zostanie nam 57 oczek, 
obrócić, przerabiać, aż zostanie nam 
57 oczek, obrócić i przerobić wszystkie 
oczka.

Karczek:
Ścieg fantazyjny przez 32 oczka, 1 OP, M, 
15 OP, M, 24 OP, M, 15 OP, M, 1 OP, M, 
32 oczka ściegiem fantazyjnym.
Zaczynamy teraz dodawać oczka na 
raglan.
Oczka dodajemy w każdym parzystym 
rzędzie przed i po markerze, aż będziemy 
mieli 304 oczka na drutach.

Tył i przody :
Dalej przerabiamy następująco: prze-
robić 55 oczek, 63 o. zdjąć na drut po-
mocniczy (pierwszy rękaw) a następnie 
nabrać 10 oczek pod rękawem, przerobić 
68 oczek, zdjąć 63 oczka (drugi rękaw), 
nabrać 10 oczek i przerobić 55 oczek.
Dalej przerabiamy prosto 5 cm licząc od 
długości pachy.
Po osiągnięciu długości 5 cm robimy 
następująco: 30 oczek wzór fantazyjny, 
8 OP, M, 1 OP, M, 24 OP, M, 2 OP, M, 
68 OP, M, 2 OP, M, 24 OP, M, 1 OP, M, 
8 OP, M, 30 o. wzór fantazyjny.
Drugi rząd: wzór fantazyjny, pozostałe 
oczka tak jak schodzą z drutów
Na prawej stronie zaczynamy dodawanie 
oczek na kieszenie, robimy następująco:
30 o. wzór fantazyjny, M, 8 OP, M, 1 OP, 
dodać, 1 OP, 1 OP dodać, 24 OP, M, 1 OP, 
dodać, 2 OP, 1 OP dodać, M, 68 OP, M, 
1 OP dodać, 2 OP, 1 OP dodać, M, 24 OP, 
M, 1 OP dodać, 1 OP, 1 OP dodać, 8 OP, 
30 o. wzór fantazyjny.
Lewa strona wzór fantazyjny, pozostałe 
oczka tak jak schodzą z drutów. dodawa-
nie oczek powtarzamy co 4 rząd jeszcze 
17 razy.

Kieszenie :
Po przerobieniu 4 rzędów od ostatniego 
dodania oczek zdejmujemy na drut po-
mocniczy oczka na kieszenie:
30 o. wzór fantazyjny, M, 24 OP, dalej 
zdjąć oczka do następnego markera, na-
brać 44 oczka, zdjąć marker, przerobić 

2 rz. i wszystkie rzędy parzyste robimy tak, 
jak nam oczka schodzą z drutów
3 rz: 1 OB *3 OL, 2 OP, 4 OL*
5 rz: 1 OB *3 OL, 2 OP, 4 OL*
Rzędy 1 – 4 powtarzamy.
Ścieg francuski:
1 rz: OP, 2 rz: OP
Dodawanie oczek: oczko dodajemy z nitki 
poprzecznej oczka prawego.

Uwaga: Płaszcz przerabiamy na drutach 
prostych 3 mm, od góry. Plisy i komin na 
drutach 4 mm.
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oczka do następnego markera, zdjąć 
oczka na kieszeń (pamiętajmy o dodaniu 
oczek na drugą kieszeń).
Przerabiamy wszystkie oczka tak jak scho-
dzą z drutu oprócz wzoru fantazyjnego.
Na prawej stronie robótki zaczynamy 
robić wzór fantazyjny na całej szerokości, 
dalej robimy tak długo, aż osiągniemy po-
żądaną długość naszego płaszczyka.

Zaokrąglanie pół:
Po powtórzeniu 10 razy wzoru fanta-
zyjnego zaczynamy robić zaokrąglenie 
pół: OB, 2 o. razem dalej robimy wzorem 
fantazyjnym, aż do 3 oczek przed końcem 
robótki, 2 oczka razem, OB.
Kolejny rząd wzorem fantazyjnym. Oczka 
zamykamy w rzędach parzystych. Pozo-
stałe oczka przerabiamy jako lewe i luźno 
zamykamy. 

Wyrabianie kieszeni:
Oczka z drutu pomocniczego oraz oczka 
z dodanych wcześniej przerabiamy dżer-
sejem na prawej stronie płaszczyka na 
długość około 17 cm. Oczka zamykamy 
ściegiem dziewiarskim.

Rękawy :
Przełożyć oczka z drutu pomocnicze-
go oraz nabrać 10 oczek (razem mamy 
73 oczka) dalej przerabiamy na drutach 
pończoszniczych lub metodą magic loop, 
aż osiągniemy długość 20 cm. Rękaw ro-
bimy dżersejem, nie odejmujemy oczek.
Po przerobieniu 20 cm robimy wzorem 
fantazyjnym na długość 20 cm.
Rękaw możemy wykonać dowolnej dłu-
gości, pamiętając o tym, iż wzorem fanta-
zyjnym będziemy robić 22 cm.

Wykończenie:
Zamykamy luźno oczka chowamy nitki, 
blokujemy.

Komin:
Na komin nabieramy 98 oczek na druty 
4 mm i robimy wzorem fantazyjnym na 
długość 90 cm. Zszywamy oba brzegi 
razem.

Plisa:
Nabieramy na druty 4 mm 20 oczek i ro-
bimy wzorem fantazyjnym 30 cm. Zamy-
kamy oczka, doszywamy zatrzaski oraz 
ozdobne guziki.

Projekt i wykonanie, zdjęcia: 
p. Urszula Umyszkiewicz
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