
WSKAZÓWKI WYKONANIA 
WZORU PODSTAWOWEGO 
CZAPKI-ZWIERZACZKA

Przerabiać półsłupki w spira-
lach, przy czym po 1. okrążeniu 
nie zamykać, ale w 1. półsłupek 
obrobić półsłupkiem. Na końcu 
1 spirali przerobić o. ścisłe i na 
1 prosty brzeg w ostatnie oczko 
zrobić jeszcze 1 o. ścisłe zamy-
kające. 
Próba wzorem podstawo-
wym: 9 oczek i 8 rzędów = 10 
x 10 cm
Wykonanie: W pętelce z nitki 
zrobić 7 półsłupków i przerabiać 
dalej spiralnie. 2. spirala: w każ-
de oczko zrobić 2 półsłupki = 14 

oczek. 3. spirala: w co 2. oczko 
zrobić 2 półsłupki = 21 oczek. 
Następne spirale: każdorazowo 
równomiernie rozmieszczając 
w każdej spirali dobrać 7 oczek 
aż zostanie osiągnięta finalna 
liczba oczek. 
Dla rozmiaru 42-46 dobierać aż 
do 6. spirali = 42 oczka. 
Dla rozmiaru 48-52 dobierać aż 
do 7. spirali = 49 oczek. 
Dla rozmiaru 54-58 dobierać 
aż do 8. spirali = 56 oczek. Po 
ostatnim dobieraniu stale prze-
rabiać dalej w spiralach. Dla roz-
miaru 42-46 zakończyć po 17. 
spirali, dla rozmiaru 48-52 za-
kończyć po 19., a dla rozmiaru 
54-58 po 21. spirali. 

(Uwaga: w ostatniej spirali 
przerabiać tylko oczka ścisłe 
zamiast półsłupków).
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LISEK
Materiał: 100 g rudej (kol. 28), 
50 g białej (kol. 01) i resztka 
czarnej (kol. 99) włóczki „hat-
nut XL 55” (50% wełny, 50% 
akrylu, dł. 55 m/50 g) firmy Pro 
Lana, nieco waty do wypchania. 
Szydełko nr 6 i 4,5.
Wykonanie: 
Rudą czapkę przerabiać wg 
wskazówek dla wzoru podsta-
wowego szydełkiem nr 6, przy 
czym ostatnie 5 spiral wykonać 
białą. Przy przejściu na białą 
włóczkę pierwsze i ostatnie 
4 półsłupki przerabiać tyl-

ko w tylnych członach oczek. 
Przednie człony oczek zostaną 
później obrobione na pysk liska. 
Przejście kolorów leży więc ost-
atecznie po niewidocznej stro-
nie na spodzie pyska. 
Pysk
Szydełkiem nr 6 rudą włóczką 
obrobić 8 przednich członów 
oczek jak opisano powyżej 
półsłupkami, przy czym 
w 1. i ostatni człon zrobić po 2 
półsłupki = 10 oczek. Następnie 
3 x w każdym rzędzie pierwsze 
2 półsłupki przerabiać razem. 
Zakończyć pozostałe 4 oczka.
Uszy
Szydełkiem nr 4,5 zrobić po 2 
uszy białą i rudą: zrobić 7 o. łańc. 
i obrobić o. ścisłymi, przy czym 
każdy rząd odwrócić 1 dodat-
kowym o. łańc. W 3. rządku od 
początku z obu stron przerobić 
po 2 oczka razem = 5 oczek. 
W 5. rządku również zamknąć 
tak samo i w 7. rządku przerobić 
razem ostatnie 3 oczka. 
Oczy
Szydełkiem nr 4,5 czarną zrobić 

w pętelce z nitki 7 o. ścisłych 
i okrążenie zamknąć 1 o. ścisłym 
zamykającym.
Szpic pyska
Zacząć jak oczy, ale przerobić 7 
półsłupków. Szpic pyska doszyć 
do pyska, ująć w szwie brzeg 
czapki. Naszyć oczy powyżej 
pyska wg zdjęcia. 
Wykończenie: Połączyć po 1 
części białej i rudej uszu włóczką 
rudą o. ścisłymi, po obu bokach. 
W szpicu uszu przerobić 3 o. 
ścisłe w 1 miejsce. Otworzyć 
uszy na dolnym brzegu, lek-
ko wypchać watą i doszyć wg 
zdjęcia do czapki.


