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Model 53
Serwetka gwiazdka

Wielkość: 22 cm średnicy
Materiał: 30 białego (nr kat.: SA10-
0001) i 5 g czerwonego (nr kat. SA10-
8047) Aida 10 Coats (dł. 265 m/50 
g), 5 g złotego (nr kat.: SM300) kor-
donka metalizowanego Anchor Arti-
ste Mercer Metallic (dł. 100 m/25 g), 
szydełko nr 1,5, materiały na www.
hobbycentrum.pl.
Wykonanie: Zrobić białą 8 o. łańc. 
i zamknąć w okr. 1 o. ścisłym zamyk. 
Zrobić 3 o. zwrotne łańc. zamiast 1. 
słupka, 1 słupek, *3 o. łańc., 3 słupki 
w kółku, od * powt. 3 x, zakończyć 
3 o. łańc., 3 słupkami, 1 o. ścisłym 
zamyk. w 3. o. zwrotne łańc. Przer. 
dalej wg schematu, każde okr. za-

cząć podaną na schemacie liczbą o. 
łańc. i zakończyć o. ścisłym zamyk. 
O. ścisłymi zamyk. można przejść do 
kolejnego okr. Po 13. okr. każdy ząbek 
kończyć osobno w rz. Na duży ząbek 
zaczepić przy strzałce A i przer. rz. 
14-21, na mały ząbek przy strzałce B 
i przer. rz. 22-25. Dla przejrzystości 
narysowano część wzoru, okr. koń-
czyć logicznie. Liczby ozn. okr. lub rz. 
Zewn. słupki dużych rombów obrobić 
czerwoną  jak pokazano na lewym 
segmencie o. ścisłymi i o. łańc., zewn. 
słupki małych rombów obrobić złotą 
o. ścisłymi. Kółko z o. łańc. obrobić na 
końcu od góry o. ścisłymi złotą. 
Wykończenie: Serwetkę napiąć i zo-
stawić do wyschnięcia pod wilgotny-
mi ściereczkami.
Schemat na str. 37
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