
Żeglarskie spodenki 
dla niemowlęcia

Materiały: 
Włóczka La Passion Holly – 60 % baweł-
na,40% akryl, 100 g / 350 metrów, kolor 
45 – zużycie: 1 motek, druty z żyłką 40 cm 
o średnicach: 2,5 mm, 3 mm, 3,25 mm, 
4 markery (jeden w kontrastowym kolo-
rze, oznaczający początek robótki), igła 
dziewiarska, agrafka dziewiarska.
Rozmiar: 62 cm

Spodenki robione są bezszwowo, 
w okrążeniach.

Skróty: 
OP – oczko prawe, OL –oczko lewe, 
WM – włoż marker, PM – przełóż marker, 
D1 – dodać 1 oczko prawe przekręcone 
z poprzecznej nitki.

Ściegi:
Wzór ściągaczowy *2 OP, 2 OL*
Ścieg gładki prawy w okrążeniu: wszystkie 
oczka prawe

Opis wykonania:
1. Na druty z żyłką 3 mm nabrać 80 oczek, 
włożyć marker oznaczający początek 
robótki, zamknąć w okrążenie. Przerobić 
wzorem ściągaczowym 14 cm.
2. Zmienić druty na 3,25 mm i przerobić 
ściegiem gładkim prawym 35 rzędów
Rząd 36: przerobić 39 oczek prawych, 
WM, 1 OP, WM, 39 OP, WM, 1 OP, PM
Rząd 37: D1, oczka prawe do markera, 
D1, PM, 1 OP, PM, D1, PM, oczka prawe 
do następnego markera, D1, PM, 1 OP, 
PM (4 oczka dodane)
Rząd 38: wszystkie oczka prawe
Powtórzyć rzędy 37–38 jeszcze 6 razy 
(łącznie dodane 24 oczka)

Rozdzielenie na nogawki:
Przerobić 52 oczka ściegiem gładkim pra-
wym, (kolejne 52 oczka – drugą nogawkę 
– przełożyć na agrafkę dziewiarską), za-
mknąć w okrążenie, przerobić 35 rzędów 
ściegiem gładkim prawym.

Zmienić druty na 2,5 mm, przerobić 
20 rzędów wzorem ściągaczowym. Za-
kończyć oczka
Oczka z agrafki dziewiarskiej przełożyć 
na druty 3,25 mm, identycznie wykonać 
drugą nogawkę.

Wykończenie: 
Schować nitki. Gotowy wyrób moczyć 
przez 20 minut w zimnej wodzie, wycisnąć 
w ręcznik. Suszyć w stanie rozłożonym.
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