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Muster: Lm, Km, fM, Stb, nach Hs. Lau
fen die Zeichen oben zus, werden die
M zus abgemascht, laufen die Zeichen
unten zus, werden die M in dieselbe
Einstichstelle gearbeitet. Große Zah-
len in der Hs bezeichnen die Runden.
Kleine Zahlen unterhalb von Bogenzei-
chen geben die Anzahl der Lm für diesen
Bogen an. Bogenzeichen ohne Angabe
werden mit 3 Lm gehäkelt. Pikot: 3 Lm,
1 fM zurück in die 1. Lm häkeln.

Zeichenerklärung:
= 10 Lm mit 1 Km  
zum Kreis schließen
= Lm
= Km
= fM
= Stb 

= Dstb 

= 3fach-Stb 

= Lm-Bogen,  
s. Muster

Modell 1
Häkelschrift

schemacie liczbą o. łańc. Okr. 
zakończyć o. ścisłym zamyk., 
1 o. ścisłym (w 4. okr.) lub 
1 słupkiem (w 3., 6. i 8. okr.). 
Jeśli trzeba, przejść o. ścisły-
mi zamyk. do następnego okr. 
Od. 2. motywu łączyć kolejne 
z poprzednio wykonanym jak 
narysowano na schemacie. Na 
koniec przer. 2 okr. o. ścisłych 
i łuków wokół całej robótki (= 
okr. 8 i 9), uzupełniając logicz-
nie wzór.

Schemat 
do modelu 1

Jeśli znaki łączą się na 
dole, to przer. je w 1 o., 
jeśli zbiegają się na górze, 
to przer. je razem.
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Objaśnienia do schematów:
= 10 o. łańc. 
zamknąć w okr. 1 o. ścisłym 
zamyk.
= o. łańc.
= o. ścisłe zamyk.
= o. ścisłe
= słupek

= podw. słupek

= potrójny słupek

= łuk z 7 o. łańc.
= pikotek, zob. tekst
= strzałka łączenia
= dziurka w serwetce
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MODEL 1
Patchworkowy bieżnik
Wielkość: 67 x 85 cm, wiel-
kość motywu: ok. 12 cm śr.
Materiał: 100 g różowego  (nr 
kat. Maxi9001) kordonka Maxi 
Altin Basak (dł. 565 m/100 g), 
szydełko nr 1,25-1,5, materiały 
dostępne na www.hobbycen-
trum.pl.
Uwaga: Najpierw wykonać 
osobno 23 rozety i połączyć je 
w ostatnim okr. w kształt rom-
bu: 2-3-4-5-4-3--2, przesuwając 
względem siebie (patrz zdjęcie). 
Następnie wokół całości przer. 
koronkę. Duże cyfry na schema-
cie ozn. okr., małe pod łukami 
odpowiednią liczbę o. łańc. Łuk 
bez cyfry ma 5 o. łańc.
Wykonanie: Na każdą ro-
zetę zrobić 10 o. łańc. i za-
mknąć w okr. 1 o. ścisłym za-
myk. Przer. wg schematu. 1. 
o. w okr. zastąpić podaną na 


