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Objaśnienie 
znaków: 

= o. łańc. 
= o. ścisłe 
= słupek 
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Model 23 
Sukienka 
Rozmiary: 38/40 (50/52) 
Materiał: 300 (450) g czerwonej „Fee-
ling” Online (57% wełny, 23% po-
liamidu, 20% akrylu, dł. 135 m/
50 g), druty nr 6, szydełko nr 6. 
Śg gł. prawy: W rz. nieparz. o. p., w rz. parz. 
o. l. 
Śg gł. lewy: W rz. nieparz. o. l., w rz. parz. 
o. p. 
Wzór podłużnych prążków: 2 rz. śg. gł. 
prawym, 2 rz. śg. gł. lewym.
Wzór łuków: Liczba o. początku podzielna 
przez 15. Wg schematu. Każdy rz. zacząć 1 
lub 3 zwrotnymi o. łańc. zamiast 1. o. ścisłego 
lub 1. słupka i o. przed motywem, powt. mo-
tyw, zakończyć o. po motywie. Zacząć 1 rz. 
o. ścisłych (= A), potem przer. 1 x rz. 1-5, 
zaczynając rz. parz., powt. stale rz. 2-5. Uwa-
ga: od 2. rz. grupy z 4 słupków i 2 o. łańc. i 4 
słupków przer. wokół o. łańc. poprzedniego 
rz. 
Próba wz. łuków: 12,5 o. początku i 5 rz. = 
10 x 10 cm; wz. podłużnych prążków: 11 o. 
i 24,5 rz. = 10 x 10 cm 
Uwaga: Najpierw przer. górę w 1 części, 
w poprzek. Potem dolne części bezpośrednio 
na brzegu góry. Strzałki na wykroju = kie-
runek przer. 
Górny przód i tył: Zaczynając od pra-
wej strony nabrać 62 (68) o. i przer. wz. 
podłużnych prążków. Na dekolt po 24,5 
cm = 60 rz. (31 cm = 76 rz.) od początku 
na prawym brzegu roboty zakończyć 
1 x 40 (44) o., w następnym rz. parz. nabrać 
na nowo i wszystkie 62 (68) o. przer. dalej wg 
wz. Po 50 cm = 122 rz. (63 cm = 154 rz.) od 
początku zakończyć wszystkie o. na prawo. 
Dolny tył: Lewy brzeg górnej części obrobić 
wz. łuków, brzeg roboty lekko wdać i w rz. 
A przer. 60 (75) o. ścisłych. Po 58 cm = 29 rz. 
(62 cm = 31 rz.) wz. łuków zakończyć. 
Dolny przód: Tak samo, ale najpierw obie 
połowy przodów zszyć przy początku de-
koltu. 
Rękawy: Przer. od góry do dołu bezpośrednio 
na brzegu początkowym lub kończącym gór-
nej części. W tym celu górne po 18 (24) cm 
z obu stron środka ramion obrobić wz. łuków, 
w rz. A wykonać 45 (60) o. ścisłych. Po 46 cm 
= 23 rz. rękawa zakończyć. 


