Mijo Ręcznik kuchenny / Myjka
Projekt Johanna Lindahl / Mijo Crochet
Translation by Agnieszka Skwark
Ten wzór jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.

Włóczka: Około 20g (do zrobienia jednego ręczniczka lub myjki) Scheepjes Cotton 8
(100% bawełna, 50g/170m) lub Scheepjes Sunkissed (100% bawełna, 50g/170m).

Szydełko: 3.0 mm.
Rozmiar: Około 18 x 18 cm lub jaki lubisz. Dostosowywanie wielkości jest opisane we
wzorze.
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Skróty:

2

o.ł. – oczko łańcuszka
ps - półsłupek
sł - słupek

Rady:
•
•

Oczka pomiędzy [ ] są powtarzane tyle razy
ile jest napisane za nawiasami
Obróć robótkę po każdym rzędzie.

Wzór:
Początek:
41 o.ł., obróć.
Jeśli chcesz zrobić większy ręcznik lub myjkę, dodaj więcej oczek łańcuszka. Upewnij się,
że masz nieparzystą ilość oczek zanim przejdziesz do pierwszego rzędu.

Rząd 1:
1 ps w drugie o.ł. od szydełka (opuszczone o.ł. nie liczy się jako oczko).
[1 ps w następne o.ł.] do ostatniego o.ł., obróć.
|40 ps|
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Rząd 2:

3

Rada: Zaczep znacznik w drugie o.ł. aby ułatwić znalezienie miejsca, od którego zaczyna
się następny rząd.
W tym rzędzie będziesz robić skrzyżowane słupki.
2 o.ł. (liczy się jako 1 sł).
[Opuść 1 ps, 1sł w następny ps, 1sł w opuszczony ps (= 1 skrzyżowany słupek)] do
przedostatniego ps, 1 sł w następny ps, obróć.
|19 skrzyżowanych słupków i 2 sł|

Rząd 3:
Rada: Zaczep znacznik w pierwsze o.ł. aby ułatwić znalezienie miejsca, od którego
zaczyna się następny rząd.
1 o.ł. (liczy się jako ps).
[1 ps w następny sł] do ostatniego sł, obróć.
|40 ps|

Rząd 4:
Rada: Zaczep znacznik w drugie o.ł. aby ułatwić znalezienie miejsca, od którego zaczyna
się następny rząd.
2 o.ł. (liczy się jako 1 sł).
[Opuść 1 ps, 1sł w następny ps, 1sł w opuszczony ps (= 1 skrzyżowany słupek)] do
przedostatniego ps, 1 sł w następny o.ł. na początku poprzedniego rzędu, obróć.
|19 skrzyżowanych słupków i 2 sł|

•

•
•

Powtórz rząd 3-4 kolejne 11 razy.
Jeśli chcesz zrobić większy ręcznik lub myjkę, tutaj dodajesz kolejne powtórzenia
rzędów.
Zakańczasz dodając 1 powtórzenie rzędu 3
Schowaj końce nitek.
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