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Chusta Dragon Belly 

Projekt: Johanna Lindahl 

Tłumaczenie: Anna Szmigielska / Anarella The Crochet Fairy 

 

 

Chusta Dragon Belly jest nieco asymetryczna i jest 

szydełkowana od jednej strony do drugiej, w tę i z 

powrotem, w kierunku w którym wskazuje strzałka na 

obrazku niżej po prawej. 

Nazywam chustę Dragon Belly ponieważ jej tekstura 

przypomina mi wyglądem smoczy brzuch z 

dziecięcych opowieści, nieprawdaż? 

 

Włóczka: Scheepjes Spirit 50 g, 3 motki od 

Favoritgarner.se. Użyłam koloru 304. 

 

Szydełko: 4.5 mm. 

 

Rozmiar:  Jeśli użyjesz tej samej włóczki oraz 

szydełka, jakie zostały wskazane we wzorze, to 

chusta będzie miała przybliżone wymiary do tych 

pokazanych na zdjęciu po prawej. Zauważ, że jest 

to rozmiar już po blokowaniu. Jeżeli wolisz 

większą chustę, to dodatkowe rzędy możesz 

dodać przed wykonaniem brzegu ozdobnego. 

Będziesz także potrzebować więcej włóczki aby 

zrobić ją większą. 

 

Ściegi użyte w tym wzorze: 

 

O.ł - oczko łańcuszka 

O.ś - oczko ścisłe 

Psł - półsłupek 

Sł - słupek 

Sł.r.p - słupek reliefowy łapany od przodu 

 

Samouczek, jak wykonać słupek reliefowy łapany od przodu, można znaleźć na moim 

blogu mijocrochet.se. 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/spirit-scheepjes/
https://favoritgarner.se/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/
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Obracaj robótkę po każdym rzędzie. 

 

Rząd 1: 

 

4 o.ł, 2 sł w pierwsze o.ł. 

 

 

 

 

 

 
 

Rząd 2: 

 

4 o.ł, 1 sł w ten sam sł. 1 o.ł, pomiń 1 sł, 1 sł w czwarte o.ł 

poprzedniego rzędu. 

 

 

 

 

 
 

Rząd 3: 

 

2 o.ł, 1 sł w przestrzeń łańcuszka, 1 sł w następny sł. 4 sł w 

przestrzeń łańcuszka. 

 

 

 

 

 
 

Rząd 4: 

 

4 o.ł, 1 sł w ten sam sł. (1 o.ł, pomiń 1 sł, 1 sł.r.p w następny sł) 

2 razy. 1 o.ł, pomiń 1 sł, 1 sł w drugie o.ł poprzedniego rzędu. 
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Rząd 5: 

 

2 o.ł, (1 sł w przestrzeń łańcuszka, 1 sł w następny sł) aż do 

ostatniego sł w tym rzędzie. 4 sł w ostatnią przestrzeń łańcuszka. 

 

 

 

 

 
 

Rząd 6: 

 

4 o.ł, 1 sł w ten sam sł. (1 o.ł, pomiń 1 sł, 1 sł.r.p w następny sł) 

aż do trzeciego sł od końca w tym rzędzie. 1 o.ł, pomiń 1 sł, 1 sł 

w drugie o.ł z poprzedniego rzędu. 

 

 

 

 
 

Marker pokazuje dłuższy bok (górny brzeg) Twojej chusty. To jest strona, w której 

następuje przyrost. 

Powtarzaj rząd 5 i 6 aż Twoja chusta będzie takiego rozmiaru jaki potrzebujesz. Ja 

wykonałam w sumie 88 rzędów. Ostatnim rzędem powinien być rząd 6 (siatka). 

Następnie można wykonać brzeg ozdobny. 

 

Brzeg ozdobny: 
 

Odetnij włóczkę. 

Brzeg zaczynamy od rogu, który jest zaznaczony 

różową igłą na poniższym zdjęciu. Długa strona / 

górny brzeg Twojej chusty będzie po Twojej prawej i 

będziesz pracować na tylnej stronie robótki. 

Zauważ, że kolejne zdjęcia pokazują miniaturową 

chustę, oraz że brzeg jest szydełkowany innym 

kolorem by było wyraźniej. 

Brzeg jest szydełkowany rzędami po obu krótszych 

brzegach chusty (nie po górnym brzegu). 
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Rząd A: 

 

Dołącz włóczkę o.ś w trzecie o.ł z poprzedniego rzędu. 2 o.ł, 1 psł w przestrzeń łańcuszka. 

(1 o.ł, 1 psł w przestrzeń łańcuszka) aż do ostatniej przestrzeni łańcuszka po tej stronie. 

 

1 psł w następny sł, 2 o.ł, 1 psł w ten sam sł (= wykonany róg). 

 

  
 

Teraz będziesz szydełkować z tej strony gdzie były wykonywane rzędy. 1 psł w następny 

rząd. (1 o.ł, 1 psł w następny rząd) aż do ostatniego rzędu po tej stronie. 1 o.ł, 1 psł w 

pierwsze o.ł rzędu pierwszego. Odwróć robótkę! 
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Rząd B: 

 

1 o.ł, pomiń 1 psł. 1 o.ś w każdy psł i każdą przestrzeń łańcuszka aż do końca rzędu. Na 

rogu robisz 1 o.ś w każde o.ł. Ostatnie o.ś wykonujesz w pierwsze o.ł poprzedniego rzędu. 

 

Miej na uwadze naprężenie włóczki podczas robienia oczek ścisłych, aby Twoja robótka 

nie zaczęła się zwijać. Jeśli potrzebujesz, użyj 0,5 mm większego  szydełka do wykonania 

tych oczek ścisłych. 

 

 

 
 

Rząd C: Rząd opcjonalny. 

 

Będziesz teraz wykonywać oczka ścisłe na wierzchu ostatniego rzędu, który był zrobiony 

przed brzegiem ozdobnym (rząd z siatką). 

 

1 o.ł, 1 o.ś w o.ł, które zaczynało rząd A, zobacz zdjęcia na następnej stronie. 

(1 o.ś w przestrzeń łańcuszka, 1 o.ś w kolejny sł) aż do ostatniego sł po tej stronie. 
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Na następnej stronie pierwsze o.ś wykonujesz w pierwszej pustej przestrzeni, a kolejne 

o.ś w słupku w następnym rzędzie. Kontynuuj aż do ostatniej pustej przestrzeni po tej 

stronie. 

 

Na zdjęciach różowa igła pokazuje gdzie robić oczka ścisłe. 

 

  

  
 

Zrób ostatnie o.ś w pierwszym o.ł rzędu pierwszego. Zakończ 1 o.ł i “niewidzialnym 

łączeniem” w pierwszym o.ł poprzedniego rzędu. 
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Zabezpiecz końcówki i zblokuj chustę. 

 

Zrób chwosty jeżeli masz ochotę. Na moim blogu jest minitutorial jak wykonać chwosty 

oraz niewidzialne łączenie. 
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