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Pasek z kwiatów

Wielkość kwiatków: 9 cm śr., 
sześciobok: 10 cm śr. 
Materiał: Po 100 g limonkowej 
i jasnoróżowej „Microstar Linie 22” 
Online (100% akrylu, dł. 140 m/50 g), 
szydełko nr 3, usztywniacz. 
Sześciobok: Przer. w pętelce z nitki 12 o. 
ścisłych (= 1. okr.), wykonać okr. 2-5 wg 
schematu 1 (str. 26). 
Kwiat: Przer. w pętelce z nitki 18 o. 
ścisłych (= 1. okr.), wykonać okr. 2-7 wg 
schematu 2 (str. 26). Po 1. okr. zmienić 
kolor.
Frędzle: Długość frędzli można określić 
dowolnie przez liczbę o. łańc. przed 1. 
liściem lub przez liczbę liści w obrębie 
frędzla. Na końcu paska zaczepić nitkę 
1 o. ścisłym zamyk. i przer. 4 lub 10 o. 
łańc., dalej wg schematu 3 (zob. str. 
26) najpierw 10 o. łańc. na 1. liść, 1 o. 
ścisłe zamyk. w 1. o. łańc. i 16 o. łańc. na 
mostek na zmianę, zakończyć 10 o. łańc. 
na ostatni liść. Zaczepić nitkę 1 o. ścisłym 
zamyk. w 1. o. łańc. liścia, odwrócić i wg 
strzałek obrobić jak oznaczono pętelki 
z o. łańc. na liście i mostek. Motyw 
powt. 1 x lub 2 x. 
Wykonanie: Przer. 3 sześcioboki 
jasnoróżową i 2 limonkową. Na 1. i ostat-
ni motyw przy pasku wykonać jeszcze 
2 sześcioboki limonkową, po 5. okr. 
obrobić 11 o. brzegu (od o. łańc. rogu do 
o. łańc. następnego rogu) słupkami. W 4 
kolejnych rz. z obu stron pierwsze 2 lub 
ostatnie 2 słupki przer. razem. Zakończyć 
pozostałe 3 o. paska. Wykonać 3 kwiatki 
limonkową i 4 kwiatki jasnoróżową. 
Wykończenie: 3 o. pasków obrobić 
frędzlami limonkową i jasnoróżową 
wg uznania. Sześcioboki zszyć 
w pas, układając naprzemiennie kolora-
mi, zacząć i zakończyć motywem z pas-
kiem. Spryskać kwiatki usztywniaczem, 
wysuszyć i naszyć na sześciobokach. 



Schemat 1

Schemat 2

= o. łańc. 
= o. ścisłe zamyk. 
= o. ścisłe  
= półsłupek 
= słupek 

= podw. słupek 

= półtorakrotny słupek 

Objaśnienie znaków: 

= pętelka z nitki 

= pikotek (= 3 o. łańc. i 1 o. 
ścisłe zamyk. w 1. o. łańc.) 

= 10 o. łańc., 1 o. ścisłe 
zamyk. w 1. o. łańc. 

Schemat 3

motyw lub
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