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Opis swetra:
Sweter Model 56 jest typem swetra, który dzierga się od dołu, każdą część osobno. Wszystkie
części na końcu zszywamy.
Model ten jest idealny na każdą okazję. Pasuje do spódnic, klasycznych spodni, czy też dżinsów.
Wyjątkowości i uroku nadaje luksusowa wełna, dzięki której uzyskujemy efekt puszystości.

Rozmiary i Materiały:
Rozmiary oznaczono w instrukcji jako a), b), c), d).
I tak:
a) to rozmiar S
b) to rozmiar M
c) to rozmiar L
d) to rozmiar XL
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Będziesz potrzebować:
-

zatrzaski: 3 szt.
druty 8,00 mm i 9 mm na żyłce 60-100 cm lub pończosznicze
igłę dziewiarską
włóczka Alpaca Silver:
a) S - 10 motków
b) M - 11 motków
c) L - 12 motków
d) XL - 12 motków
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Próbka:
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Na drutach 9,00 mm: 18,5 oczek x 24 rzędy = 10 x 10 cm - robiona ściegiem gładkim
(pończoszniczym)
Na drutach 8,00 mm: 17 oczek x 24 rzędy = 10 x 10 cm - robiona ściągaczem 1:1 (RIB)

Tył/przód

Rękaw
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Zastosowane skróty i techniki:
K = oczko prawe
P = oczko lewe
RIB = ściągacz 1:1 (1K,1P); jedno oczko prawe, 1 oczko lewe
Nabieranie oczek metodą Tubular Cast On
Stockinette - ścieg gładki, pończoszniczy
Zamykanie 2 oczek = decrease 2 sts = P3tog = trzy oczka przerobione razem na lewo
skierowane w lewą stronę (pierwsze oczko na wierzchu).

= zamykanie oczek dowolną metodą
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Bind= cast o
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Zamykanie 1 oczka = decrease 1 sts = P2tog = dwa oczka przerobione razem na lewo
skierowane w lewą stronę (pierwsze oczko na wierzchu).
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Literki a) b) c) d) - oznaczają rozmiary (patrz: akapit „Rozmiary i materiały). Ilekroć w opisie
będzie odniesienie do tych literek, będzie to oznaczało dany rozmiar swetra. Jeśli Twój rozmiar
to S - dziergaj wskazówki dla litery a). Jeśli Twój rozmiar to XL - dziergaj wskazówki dla litery d).
Analogicznie postępuj dla pozostałych rozmiarów.

Katia Alpaca silver kolor nr 252
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Instrukcja
Tył do pach
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Na druty 8,00 mm nabierz:
a) 95
b) 105
c) 113
d) 121
oczek metodą Tubular Cast On. Przerabiaj ściągacz RIB (1K,1P) przez 9 cm mierząc od rzędu
pierwszego. Następnie zmień druty na grubość 9,00 mm i kontynuuj przerabianie ściegiem
stockinette (ścieg gładki), dodając jednocześnie w pierwszym rzędzie:
a) 9 oczek
b) 9 oczek
c) 9 oczek
d) 11 oczek
Łącznie mamy a) 106 oczek, b) 114 oczek c) 122 oczka d) 132 oczka
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Gdy długość pleców, mierzona od początku robótki, osiągnie 43 cm, zacznij formować podkrój
pachy:
Zamknij dowolną metodą na każdym boku:
a) 1x 4 oczka
b) 1x 5 oczek
c) 1x 6 oczek
d) 1x 6 oczek

C

Kontynuuj przerabiając pierwsze i ostatnie 10 oczek w rzędzie ściągaczem 1:1 (RIB). Na prawej
stronie rozpoczynaj oczkiem K1, a na lewej P1. W trakcie przerabiania zamykaj jednocześnie
oczka, za 9 oczkiem od krawędzi:
a) 14x 2 oczka w co 4 rzędzie
b) 14x 2 oczka w co 2 rzędzie i 1x 2 oczka w co 2 rzędzie
c) 14x 2 oczka w co 4 rzędzie i 2x 2 oczka w co 2 rzędzie
d) 13x 2 oczka w co 4 rzędzie i 5x 2 oczka w co 2 rzędzie
Uwaga: zamykanie oczek= decrease 2 sts = P3tog - patrz zastosowane techniki
Po zamknięciu oczek na drutach mamy:
a) 42 oczka
b) 44 oczka
c) 46 oczek
d) 48 oczek
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Tył -dekolt
Gdy długość pleców, mierzona od początku podkroju rękawa (od pach), osiągnie:
a) 20 cm
b) 24 cm
c) 25 cm
d) 26 cm
zamknij wszystkie oczka.

Przód
Przerabiać tak samo jak tył z wyjątkiem dekoltu.
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Przód - dekolt
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Gdy długość przodu, mierzona od podkroju pach, ma wymiary:
a) 20 cm
b) 21 cm
c) 22 cm
d) 23 cm
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zamknij środkowe:
a) 26 oczek
b) 28 oczek
c) 30 oczek
d) 32 oczka
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Dalej przerabiaj każdą stronę przodu osobno, zamykając jednocześnie w każdym rzędzie na
prawej stronie, za pierwszym oczkiem od lini kształtowania dekoltu, 4x 1 oczko. Po przerobieniu
około 3 cm mierząc od początku dekoltu zamknij pozostałe 4 oczka.

C

Przerób drugą stronę dekoltu tak samo, ale w lustrzanym odbiciu.

Prawy rękaw
Na druty 8,00 mm nabrać:
a) 41 oczek
b) 43 oczka
c) 47 oczek
d) 51 oczek
metodą tubular cast on. Przerabiaj ściągacz RIB (1K, 1P). Gdy długość rękawa będzie wynosić 10
cm mierząc od początku, zmień druty na rozmiar 9,00 mm. Kontynuuj przerabianie ściegiem
gładkim (stockinette st, pończoszniczy, dżersej), dodając oczka w rzędzie zmiany drutów
równocześnie:
a) 3 oczka
b) 5 oczek
c) 5 oczek
d) 5 oczek
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Łącznie na drutach musisz mieć:
a) 44 oczka
b) 48 oczek
c) 52 oczka
d) 56 oczek
Od tego miejsca kontynuuj dodawanie oczek na każdym brzegu (w odległości 1 oczka od brzegu)
w co 4 rzędzie 15 razy.
Łącznie na drutach musisz mieć:
a) 74 oczka
b) 78 oczek
c) 82 oczka
d) 86 oczek
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W tym miejscu długość rękawa mierzona od początku będzie wynosić około 40 cm. Zaczynamy
wyrabiać główkę rękawa.
Zamknij z każdego boku oczka:
a) 1x 4 oczka
b) 1x 5 oczek
c) 1x 6 oczek
d) 1x 6 oczek
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Kontynuuj pracę dziergając pierwsze i ostatnie 10 oczek w rzędzie ściągaczem RIB. Na prawej
stronie robótki rozpocznij prawym oczkiem (K1), a na lewej stronie robótki oczkiem lewym (P1).
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Przerób jeszcze cztery rzędy i w następnym rzędzie (na prawej stronie robótki) dodaj z początku
prawego brzegu 1x 6 oczek. Przerabiaj te oczka ściągaczem 1:1 (RIB).
Masz teraz na drucie:
16 oczek ściągacza 1:1, a) 46 oczek, b) 48 oczek, c) 50 oczek, d) 54 oczka przerabiane
dżersejem (ściegiem gładkim), oraz 10 oczek przerabianych ściągaczem 1:1
Teraz będziesz zamykać oczka na każdym brzegu - za 15 oczkiem od prawego brzegu i przed 9
oczkiem od lewego brzegu. Chodzi o to, aby redukować oczka po i przed tymi przerabianymi
ściągaczem.
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Dla rozmiaru:
a) 4x 1 oczko, 10x 2 oczka w co czwartym rzędzie
b) 5x 1 oczko, 9x 2 oczka w co czwartym rzędzie i 1x 2 oczka w co drugim rzędzie
c) 6x 1 oczko, 8x 2 oczka w co czwartym rzędzie i 2x 2 oczka w co drugim rzędzie
d) 6x 1 oczko, 7x 2 oczka w co czwartym rzędzie i 4x 2 oczka w co drugim rzędzie
Uwaga: zamykanie dwóch oczek= P3tog, zamykanie 1 oczka= P2tog -patrz wskazówki
Kiedy długość prawego rękawa mierzona od początku kształtowania główki wynosi:
a) 23 cm
b) 24 cm
c) 25 cm
d) 26 cm
zamknij pozostałe 24 oczka.
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Lewy rękaw
Na druty o grubości 8,00 mm nabierz:
a) 41 oczek
b) 43 oczka
c) 47 oczek
d) 51 oczek
metodą tubulbar cast on. Przerabiaj ściągacz RIB (1K, 1P). Gdy długość rękawa będzie wynosić 10
cm mierząc od początku, zmień druty na rozmiar 9,00 mm. Kontynuuj przerabianie ściegiem
gładkim (stockinette st, pończoszniczy, dżersej), dodając oczka w rzędzie zmiany drutów
równocześnie:
a) 3 oczka
b) 5 oczek
c) 5 oczek
d) 5 oczek
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Łącznie na drutach musisz mieć:
a) 44 oczka
b) 48 oczek
c) 52 oczka
d) 56 oczek
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Łącznie na drutach musisz mieć:
a) 74 oczka
b) 78 oczek
c) 82 oczka
d) 86 oczek
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Od tego miejsca kontynuuj dodawanie oczek na każdym brzegu (w odległości 1 oczka od brzegu)
w co 4 rzędzie 15 razy.
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W tym miejscu długość rękawa mierzona od początku będzie wynosić około 40 cm. Zaczynamy
wyrabiać główkę rękawa. Zamknij z każdego boku oczka:
a) 1x 4 oczka
b) 1x 5 oczek
c) 1x 6 oczek
d) 1x 6 oczek
Kontynuuj pracę dziergając pierwsze i ostatnie 10 oczek w rzędzie ściągaczem RIB. Na prawej
stronie robótki rozpocznij prawym oczkiem (K1), a na lewej stronie robótki oczkiem lewym (P1).
W trakcie dziergania zamykaj oczka z każdego brzegu, za 9 oczkiem od prawego brzegu i przed
9 oczkiem od lewego brzegu (chodzi o to, aby redukować oczka po i przed tymi przerabianymi
ściągaczem), dla rozmiaru:
a) 4x 1 oczko, 10x 2 oczka w co czwartym rzędzie
b) 5x 1 oczko, 9x 2 oczka w co czwartym rzędzie i 1x 2 oczka w co drugim rzędzie
c) 6x 1 oczko, 8x 2 oczka w co czwartym rzędzie i 2x 2 oczka w co drugim rzędzie
d) 6x 1 oczko, 7x 2 oczka w co czwartym rzędzie i 4x 2 oczka w co drugim rzędzie
Uwaga: zamykanie dwóch oczek= P3tog, zamykanie 1 oczka= P2tog -patrz wskazówki
Kiedy długość lewego rękawa mierzona od początku kształtowania główki wynosi:
a) 23 cm
b) 24 cm
c) 25 cm
d) 26 cm
zamknij pozostałe 18 oczek.
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Zakończenie
Zszyj przód i tył dowolną metodą. Zszyj 3 pokroje pach, pozostawiając bez przyszywania prawy
podkrój rękawa w miejscu, w którym dodaliśmy 6 oczek.
Wykończenie dekoltu plisą:
Uwaga: Plisa składa się z dwóch części.
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I część: Na druty nr 8,00 mm nabierz:
a) 74
b) 76
c) 78
d) 80
oczek, zaczynając od od prawego rękawa, potem nabierz 6 oczek dodanych w czasie formowania
główki prawego rękawa, i potem oczka dekoltu z tyłu aż do środka lewego rękawa. Kolejne
rzędy dziergaj ściągaczem RIB. Gdy długość plisy, mierzona od początku, wyniesie 2 cm,
zamknij wszystkie oczka metodą tubulbar cast o .
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II część: Na druty nr 8,00 nabierz:
a) 52
b) 54
c) 56
d) 58
oczek, zaczynając od środka lewego rękawa, potem nabierz oczka dekoltu z przodu. Dziergaj
ściągaczem RIB. Gdy długość plisy, mierzona od początku, wyniesie 2 cm, zamknij wszystkie
oczka metodą tubulbar cast o .
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Zaszyj szwy pod pachami i boki.

Kokardki:
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Na druty nr 8,00 cm nabierz 17 oczek metodą tubulbar cast on. Przerabiaj ściągaczem RIB. Gdy
długość kokardki, mierzona od początku wyniesie 9 cm, zamknij wszystkie oczka.
Zbierz pośrodku formując kokardkę i owiń nitką w tym miejscu kilka razy.
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Przyszyj zatrzaski w równych odstępach wzdłuż bocznego rozcięcia, na połączeniu prawego
rękawa i prawego brzegu swetra. Przyszyj kokardki.

Gratulacje!
To już koniec! Mam nadzieję, że wykonanie tego swetra nie sprawi Ci problemu.
Pochwal się nim na instagramie oznaczając pro l @katiayarns @katiayarns_polska
Możesz użyć również hasztagów: #katiaalpacasilver #katiayarns #katiaconcept

Pozdrawiamy
- zespół Katia Yarns Polska

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Copyright © FIL KATIA, S.A.
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