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 Windsurfer Shawl 

 

Projekt Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Tłumaczenie Agnieszka Skwark 

 

Ten wzór jest przeznaczony wyłącznie na użytek prywatny.  

 

 

 

 

 
  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
Sklep Ravelry: Johanna Lindahl Designs | Sklep Etsy: MijoCrochetDesigns 
Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 

 
Copyright Mijo Crochet 2021. Powielanie i publikacja wzoru i/lub jego zdjęć jest zabronione. 

2 
 

Materiały: 
 

Włóczka:  

 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Bawełna, 40% Akryl; 215 g/1000 m), 768, Sherbert 

Rainbow. 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Bawełna, 40% Akryl; 215 g/1000 m), 766, Mid Morning 

Mocha’roo. 

 

Szydełko: 3.0 mm 

 

2 znaczniki oczek 

Igła 

Nożyczki

 
 

Rozmiar i kształt: 
 

Chusta ma kształt trójkątny i jest robiona w rzędach od boku. Wzór jest przerabiany 

naprzemiennie dwoma kolorami włóczki Scheepjes Whirl bez potrzeby odcinania włóczki. 

Rozmiar chusty może być łatwo dostosowany poprzez powtarzanie rzędów 7-10.  

 

Jeśli użyjesz tej samej włóczki i szydełka w sugerowanej wielkości, chusta będzie miała 

wymiary około 160 x 120 x 120 cm. 

 
 

Skróty: 
 

O – oczko/oczka 

o.ł. – oczko łańcuszka 

o.ł.-prz – oczko łańcuszka-przerwa 

o.ś. – oczko ścisłe 

ps - półsłupek 

Ttp – tylko tylna pętelka 
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Notatki do wzoru: 
 

• Odwróć robótkę po każdym rzędzie. 

• 1 o.ł. na początku rzędu nie liczy się jako ścieg. 

• Ściegi w nawiasach () są powtarzane tyle razy, ile jest podane za nawiasem.  

• Ściegi w nawiasach { } są robione w to samo oczko lub o.ł.-prz.  

• Ściegi pomiędzy | | podają liczbę oczek po skończeniu rzędu. 

 
 

Rozkład kolorów: 
 

Kolor A: Scheepjes Whirl, 768, Sherbert Rainbow. 

 

Kolor B: Scheepjes Whirl, 766, Mid Morning Mocha’roo. 

 

 

Wzór: 
 

Uwaga: Na zdjęciach kolorem A jest zielony, kolorem B różowy.  

 

Rząd 1: 

 

Kolor A,  

3 o.ł., 1ps w trzecie o.ł. od szydełka (opuść o.ł. liczone jako o.ł.-2 prz), odwróć.  

 

|1 ps, 1 o.ł.-2 prz| 
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Rząd 2:  

 

Dalej kolorem A,  

2o.ł., {1ps, 1o.ł., 1ps} w następne o.ł.-2 prz, 2o.ł., wyjmij 

szydełko i włóż znacznik w pętelkę, odwróć.   

 

|2 ps, 1 o.ł.-1 prz, 1 o.ł.-2 prz| 

 

 

 

 
 

Rząd 3: 

 

Włóż szydełko w pierwszy ps, narzuć kolor B i przeciągnij przez pętelkę,  

1o.ł. (nie liczy się jako oczko ani tutaj, ani dalej), 1ps w o. w podstawie o.ł., 1o.ł, 1ps w 

następne o.ł.-1 prz, 1o.ł., opuść 1ps, 1ps w następne o.ł.-2 prz, odwróć. 

 

|3 ps, 2 o.ł.-1 prz| 

 

 

 
 

Rząd 4:  

 

Dalej kolorem B,  

2o.ł., 1ps w następne o.ł.- 1 prz, 1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w 

następne 1 o.ł.-1 prz, 1o.ł., 1ps w następny ps, 2o.ł., 

wyjmij szydełko i włóż znacznik w pętelkę, odwróć. 

 

|3 ps, 2 o.ł.-1 prz, 1 o.ł.- 2 prz| 
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Rząd 5: 

 

Usuń znacznik z koloru A, 

Włóż szydełko w pierwszy ps, nawiń kolor A i przeciągnij, 1o.ł., 1ps w o. w podstawie o.ł., 

1o.ł., 1ps w następne o.ł.- 1 prz, 1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne o.ł.- 1 prz, 1o.ł., opuść 1 

ps, 1ps w następne o.ł.-2 prz, odwróć. 

 

|4 ps, 3 o.ł.-1 prz| 

 

 

 
 

Rząd 6:  

 

Dalej kolorem A, 

2o.ł., 1 ps w następne o.ł.- 1 prz,  

(1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne 1 o.ł.-sp) 2 razy,  

1o.ł., 1 ps w następny ps, 2o.ł., wyjmij szydełko i włóż 

znacznik w pętelkę, odwróć. 

 

|4 ps, 3 o.ł.-1 prz, 1 o.ł.- 2 prz| 
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Rząd 7:  

 

Usuń znacznik z koloru B, 

Włóż szydełko w pierwszy ps, nawiń kolor B i przeciągnij 

przez pętelkę, 1o.ł., 1ps w o. w podstawie o.ł., 1o.ł., 1ps w 

następne o.ł.- 1 prz,  

(1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne o.ł.- 1 prz) do 

ostatniego o.ł.- 1 prz, 1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne 

o.ł.-2 prz, odwróć. 

 

|5 ps, 4 o.ł.-1 prz| 

 
 

Rząd 8:  

 

Dalej kolorem B, 

2o.ł., 1ps w następne o.ł.- 1 prz,  

(1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne 1 o.ł.-sp) do ostatniego 

o.ł.- 1 prz,  

1o.ł., 1ps w następny ps, 2o.ł., wyjmij szydełko i włóż 

znacznik w pętelkę, odwróć. 

 

|5 ps, 4 o.ł.-1 prz, 1 o.ł.- 2 prz| 

 
 

Rząd 9:  

 

Usuń znacznik z koloru A, 

Włóż szydełko w pierwszy ps, nawiń kolor A i przeciągnij 

przez pętelkę, 1o.ł., 1ps w o. w podstawie o.ł., 1o.ł., 1ps w 

następne o.ł.- 1 prz,  

(1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne o.ł.- 1 prz) do 

ostatniego o.ł.- 1 prz,  

1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne o.ł.-2 prz, odwróć. 

 

|6 ps, 5 o.ł.-1 prz| 
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Rząd 10:  

 

Dalej kolorem A, 

2o.ł., 1ps w następne o.ł.- 1 prz,  

(1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne 1 o.ł.-sp) do ostatniego 

o.ł.- 1 prz,  

1o.ł., 1ps w następny ps, 2o.ł., wyjmij szydełko i włóż 

znacznik w pętelkę, odwróć. 

 

|6 ps, 5 o.ł.-1 prz, 1 o.ł.- 2 prz| 

 
 

 

Powtarzaj rzędy 7-10 do uzyskania odpowiedniego rozmiaru chusty.  

Upewnij się, że koniec wypadnie w rzędzie 8 lub 10. 

Uwaga: Gdy robisz ostatni rząd 8 lub 10, nie przerabiasz ostatnich 2o.ł. 
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Zakończenie: 
 

Rząd 1:  

 

Usuń znacznik z poprzedniego koloru, włóż szydełko w 

pierwszy ps, nawiń poprzedni kolor i przeciągnij, 1o.ł., 

1ps w o. w podstawie o.ł., 1o.ł., 1ps w następne o.ł.- 1 prz,  

(1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne o.ł.- 1 prz) do 

ostatniego o.ł.- 1 prz,  

1o.ł., opuść 1 ps, 1ps w następne o.ł.-2 prz, odwróć. 

 

 

 
 

Rząd 2: 

 

Uwaga: Wszystkie o.ś. w tym rzędzie są robione w Ttp. 

 

1o.ł., opuść o. w bazie o.ł., (1o.ś. w następne o.) do ostatniego o., obetnij włóczkę i 

zakończ robótkę. 
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