
Chusta „Drutozlot 2020”. 
Skróty : 

o.p -oczko prawe 

o.l -oczko lewe  

m - marker  

pm - umieść marker  

sm - przesuń (przełóż)marker na drugi drut 

PS - prawa strona robótki  

LS - lewa strona robótki  

 

sl1 wyib - zdejmij 1 oczko bez przerabiania z 

nitką z tyłu 

 

sl1 wyif - zdejmij 1 oczko bez przerabiania z nitką 

z przodu 

 

M1L - dodaj oczko z nitki poprzecznej 

przerabiając na prawo tak by pochylało się w lewą 

stronę  

 

M1R -  dodaj oczko z nitki poprzecznej 

przerabiając na prawo tak by pochylało się w 

prawą stronę 

 

Część I - opracowana przez Małgosię 

Rak 
 

Chustę możesz wykonać dwoma kolorami albo 

kilkoma wykorzystując pojedyncze motki jakie 

masz. 

Najważniejsze by zachować zbliżony metraż w 

doborze włóczek. 

 

Do wykonania chusty potrzebujesz włóczkę o 

metrażu około 400m/100g 

Dwa markery  

Druty : 4mm i 4,5mm 

 

Nabierz na mniejsze druty, kolorem 

podstawowym 3 oczka dowolnym sposobem.  

Przerób 10rz. oczkami prawymi. 

 

Obróć robótkę o 90* Nabierz na krawędzi 5 

oczek. Obróć robótkę o 90* i Nabierz 3 oczka. Na 

drucie masz 11 oczek. 

 

Sekcja 1 wzór francuski. 

 

Rząd 1 [PS]:3 oczka prawe, M1L, 1o.p, M1R, pm, 

3 o.p, pm, M1L, 1 o.p, M1R, 3o.p. 15 oczek na 

drucie. 

Rząd 2 [LS]:o.p. do m, sm, 1o.l przekręcone, 1o.p, 

1o.l przekręcone, sm, o.p do końca. 

Rząd 3 : 3o.p, M1L, o.p do m, M1R, sm, 1o.p 

przekręcone , 1o.p, 1o.p przekręcone , sm, M1L, 

o.p do 3 oczek przed końcem, M1R, 3o.p, 4 oczka 

dodane. 

 

Powtarzać rzędy 2-3 jeszcze 5 razy, na końcu 

powtórzyć jeszcze raz rząd 2. 

Na drutach masz 35 oczek. 

 

Sekcja 2 dziurki. 

 

Przerób kolorem1  jeden raz rząd 3 i 2 

 

Przerób kolorem2  rząd 3, 2 i jeszcze raz Rz.3 

Kolejny rząd : 3 o.p, 1 o.l, *narzut z nitką od tyłu 

do przodu, 2 o.l razem *Powtarzać do m, sm,  

1o.l przekręcone, 1o.p, 1o.l przekręcone, sm, *2 

o.razem na lewo, narzut z nitką od tyłu do 

przodu*Powtarzać do 4 oczek przed końcem, 1 

o.l, 3 o.p 

 

Następnie przerób jeden raz rząd 3 i 2 

Zmień kolor na nr 1 

Przerób kolorem 1  jeden raz rząd 3 i 2 

 

Masz na drucie 55 oczek  

 
 


