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Rozmiary
Podany we wzorze rozmiar odpowiada standardowemu
rozmiarowi XL, czyli 98 cm w obwodzie biustu. Wzór można
łatwo dostosować domniejszego lub większego rozmiaru,
wg podanych instrukcji.

Obwód swetra
126 cm

Długość swetra
51 cm

Obwód rękawa
50 cm

Długość rękawa
40 cm (mierzona od pachy)

Próbka
10 o. x 13 rz. na drutach 10mm

Włóczka
500g DROPS Wish

Akcesoria
druty 8mm
druty 10mm
żyłka 60, 80, 100cm (dla wygody, ale można użyć jednej)
5 markerów w różnych kolorach (np. kawałki włóczki)

Potrzebnemateriały dostępne tutaj:
https://vushka.pl/nube_sweater



techniki probka

Aby uzyskać pożądane wymiary, konieczne jest
wykonanie próbki, czyli kawałka dzianiny
na którym będzie można zmierzyć ilość oczek
przypadającą na 10 cm. Należy nabrać
dowoloną ilość oczek (np. 15) na druty 10mm
i przerobić kilka centymetrów ściegiem
dżersejowym.

Po zakończeniu przerabiania próbki należy ją
zmierzyć. i porównać z próbką podaną
we wzorze.

Jeżeli na 10cm przypada więcej oczek, należy
użyć większych drutów lub przerabiać luźniej.

Jeżeli na 10cm przypada mniej oczek, należy
użyć mniejszych drutów lub przerabiać ściślej.

`

Podstawowe techniki tj. nabieranie oczek, oczko
prawe, oczko lewe i zamykanie oczek poznasz,
zaglądając na nasz kanał na YouTube (Vushka).

Ściągaczowenabieranie oczek
https://www.youtube.com/watch?v=SljTmA71loY

Dodawanie oczekM1R iM1L
https://www.youtube.com/watch?v=iVMJbs-pr-w

Nabieranie oczek podpachą
https://www.youtube.com/
watch?v=dDfrvqQBGbE&t=94s
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opis wykonania

W kolejnym okrążeniu będziemy dodawać oczka
wg wzoru:
- M1R przed ostatnim oczkiem przedmarkerem
wyznaczającym reglan
- M1L za pierwszym oczkiem zamarkerem
wyznaczającym reglan

W ten sam sposób będziemy dodawać oczka
w co drugim okrążeniu jeszcze 18 razy*.
* Jeżeli chcesz, by Twój sweter był mniejszy, zmniejsz tę liczbę. Jeżeli
chcesz by Twój sweter był większy, zwiększ tę liczbę. Różnica jednego
okrążenia odpowiada ok. 4cm w obwodzie swetra i 2cm w obwodzie
rękawa, czyli mniej więcej jeden standardowy rozmiar.

KORPUS
Przerób jeszcze jedno okrążenie dżersejem
(206 oczek), a następnie podziel robótkę:
- Przerób kolejne 27 oczek dżersejem
- Przełóż kolejne 49 oczek na kawałek nitki
lub dodatkową żyłkę (prawy rękaw)
- Nabierz 6 oczek pod pachą
- Przerób kolejne 54 oczka dżersejem
- Przełóż kolejne 49 oczek na kawałek nitki
lub dodatkową żyłkę (lewy rękaw)
- Nabierz 6 oczek pod pachą
- Przerób okrążenie do końca dżersejem

Masz teraz na drutach 120 czek. Przerabiaj te
oczka dżersejem, aż długość swetra wyniesie
45cm. Następnie zmień druty na 8mm, podziel
sweter na przód i tył (każde po 60 oczek)
i przerabiaj je osobno ściągaczem:

KOŁNIERZ
Nabierz 54 oczka na druty 10mmmetodą
ściągaczową. Nabierz jedno dodatkowe oczko
do zamknięcia okrążenia. Zmień druty na 8mm.
Zamknij okrążenie, umieść marker oznaczający
początek okrążenia i przerabiaj ściągaczem
przez kolejne 4cm,

KARCZEK
Zmień druty na 10mm. Przerób kolejne okrążenie
ściegiem dżersejowym, jednocześnie
rozmieszczając markery i dzieląc robótkę na
9-9-18-9-9 oczek, licząc od początku okrążenia.

Kolorowemarkery będą wyznaczały linię
raglanu, czyli 2 oczka: jedno przed, a drugie
za markerem.
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Pierwsze oczko przełóż na prawy drut, trzymając
nitkę z przodu robótki, przerabiaj ściągaczem
1o.p., 1o.l. aż do ostatniego oczka, ostatnie oczko
przerób na prawo. Przerabiaj tak przez 6cm,
zamknij oczka. Zrób tak samo z drugą częścią
korpusu.

RĘKAWY
Pod pachą nabierz 7 oczek na druty 10mm
(wmiejscu gdzie wcześniej zostało narzucone 6
oczek do korpusu. Połącz z oczkami rękawa
spoczywającymi na nitce i przerabiaj w
okrążeniach, aż rękaw będzie mierzyć 34cm (od
pachy). Zmień druty na 8mm i w kolejnym
okrążeniu zamknij połowę oczek tj, każde kolejne
2 oczka przerabiaj razem na prawo. W kolejnym
okrążeniu zacznij przerabiać ściągaczem do
momentu, aż jego długość będzie wynosić 6cm.
Zamknij oczka i powtórz tak samo przerabianie
drugiego rękawa.



dbanie o dzianiny

Blokowanie

Po wydzierganiu swetra należy go zablokować.
W tym celu należy go wyprać i rozłożyć
do wyschnięcia na ręczniku, nadając mu
odpowiedniego kształtu.

Pranie

Wełny nie należy prać zbyt często, jeśli nie ma
plam, lepiej z niego zrezygnować na rzecz
wietrzenia. Prać ręcznie z delikatnym
(np. lanolina) detergentem w zimnej wodzie
(max. 30 stopni), suszyć rozłożone na płasko.
Nie prasować, nie używać wybielaczy.

wsparcie

gotowe?

Napotkałeś problem podczas dziergania? Coś
we wzorze jest dla Ciebie niejasne? Nie wahaj
się, skontaktuj się z nami! Postaramy się rozwiać
wszystkie Twoje wątpliwości.

Znajdziesz nas:

vushka.pl

vushka.pl

vushka

Wrzuć zdjęcie swojego swetra namedia
społecznościowe i podziel się nim oznaczając
nas na zdjęciu i używając hashtaga:

#nubesweater


