
Chusta „Drutozlot 2020”. 
 

Część IV - opracowana przez Hanię 

Maciejewską  
 

Materiały:   
* druty na żyłce w trzech kolejnych 
następujących po sobie rozmiarach np. druty 
3.75 mm (druty A), 4 mm (druty B) i 4.5 mm 
(druty C) 
* 2 markery  
 
Do wykonania chusty od początku do końca 
części V potrzebujesz: 
- około 120g włóczki typu fingering [400m w 
100g] w podstawowym kolorze oraz  
- około 100g włóczki typu fingering [400m w 
100g] w kontrastowych kolorach. 
 
Kolory włóczki możesz zmieniać dowolnie 
według własnego uznania. W poniższym 
opisie zaznaczam miejsca, w których 
zamieniałam kolory włóczki na inne.  
 

Skróty 
 

brk = przerób na prawo razem z narzutem 
oczko zdjęte w poprzednim rzędzie bez 
przerabiania; 
 

brkyobrk (podwójne dodanie) = brk1 
pozostawiając oczko na lewym drucie, zrób 
narzut (włóczka do przodu pod drutem a 
następnie nad drutem do tyłu), następnie 
brk1 to samo oczko — 2 oczka dodane; 
 

brp = przerób na lewo razem z narzutem 
oczko zdjęte w poprzednim rzędzie bez 
przerabiania;  
 

k = oczko/a prawe; 
 

KG = kolor główny; 
 

KK = kolor kontrastowy; 
 

k1 tbl = oczko prawe przekręcone; 
 

k-yo-k w 1 o. = przerób oczko na prawo 
pozostawiając je na lewym drucie, zrób 
narzut, następnie przerób na prawo to samo 
oczko — 2 oczka dodane; 
 

LS = lewa strona; 
 

m = marker; 
 
 

M1L = dodaj oczko prawe skierowane w lewą 
stronę = wkłuwając lewy drut od przodu 
robótki, podnieś włóczkę pomiędzy oczkami; 
przerób jako oczko prawe przez tylne ramię 
pętelki; 
 

M1LP = dodaj oczko lewe skierowane w lewą 
stronę = wkłuwając lewy drut od przodu 
robótki, podnieś włóczkę pomiędzy oczkami; 
przerób jako oczko lewe przez tylne ramię 
pętelki; 
 

M1R = dodaj oczko prawe skierowane w 
prawą stronę = wkłuwając lewy drut od tyłu 
robótki, podnieś włóczkę pomiędzy oczkami; 
przerób jako oczko prawe przez pierwsze 
ramię pętelki; 
 

M1RP = dodaj oczko lewe skierowane w 
prawą stronę = wkłuwając lewy drut od tyłu 
robótki, podnieś włóczkę pomiędzy oczkami; 
przerób jako oczko lewe przez pierwsze 
ramię pętelki; 
 

o = oczko/a; 
 

p = oczko/a lewe; 
 

p1 tbl = oczko lewe przekręcone; 
 
 

PS = prawa strona;  
 

sl1 wyib = trzymając nitkę z przodu przełóż 
oczko bez przerabiania tak jak na lewo; 
 

sl1 wyif = trzymając nitkę z tyłu przełóż 
oczko bez przerabiania tak jak na lewo;  
 

sl1yo = trzymając nitkę z przodu, przełóż 
kolejne oczko bez przerabiania tak jak na 
lewo, następnie zrób narzut owijając nitkę 
ponad przełożonym oczkiem i przekładając ją 
do przodu pod drutem; 
 
 

Sekcja 6 – brioszka   
 

Zamień druty na rozmiar A (najcieńszy). 
 

Rząd początkowy a (PS) – włóczką w KK: 
K3, M1L, * sl1yo, k1; powtórz od * do 1 o. 
przed m, sl1yo, usuń marker, k-yo-k w 1 o., 
umieść marker, k1, przełóż kolejny marker o 
jedno oczko w prawo (markery będą teraz po 
obydwu stronach środkowego oczka chusty), 
k-yo-k w 1 o., ** sl1yo, k1; powtórz od ** do 4 
ostatnich o, sl1yo, M1R, k3. Nie odwracaj. 
Przesuń oczka do początku rzędu. [6 o. 
dodanych] 
 

Rząd początkowy b (PS) – włóczką w GK: 
K3, * sl1yo, brp; powtórz od * do 3 o. przed 
m, sl1yo, p1, sl1yo, przełóż m, p1, przełóż m, 
sl1yo, p1, ** sl1yo, brp; powtórz od ** do 
ostatnich 4 o., sl1yo, k3. Odwróć.  
 

Rząd 1a (LS) – włóczką w KK: K3, * brp, 
sl1yo; powtórz od * do 1 o. przed m, brp, 
przełóż m, sl1yo, przełóż m, ** brp, sl1yo; 



powtórz od ** do ostatnich 4 o., brp, k3. Nie 
odwracaj. Przesuń oczka do początku rzędu. 
 

Rząd 1b (LS) – włóczką w GK: K3, * sl1yo, 
brk; powtórz od * do 1 o. przed m, sl1yo, 
przełóż m, brk, przełóż m, ** sl1yo, brk; 
powtórz od ** do ostatnich 4 o., sl1yo, k3. 
Odwróć. 
 

Rząd 2a (PS) – włóczką w KK: K3, * brk, 
sl1yo; powtórz od * do 1 o. przed m, brk, 
przełóż m, sl1yo, przełóż m, ** brk, sl1yo; 
powtórz od ** do ostatnich 4 o., brk, k3. Nie 
odwracaj. Przesuń oczka do początku rzędu.  
 

Rząd 2b (PS) – włóczką w GK: K3, M1LP, * 
sl1yo, brp; powtórz od * do 3 o. przed m, 
sl1yo, p1, sl1yo, przełóż m, p1, przełóż m, 
sl1yo, p1, ** sl1yo, brp; powtórz od ** do 
ostatnich 4 o., sl1yo, M1RP, k3. Odwróć. [2 o. 
dodane] 
 

Rząd 3a (LS) – włóczką w KK: K3, M1LP, * 
sl1yo, brp; powtórz od * do 3 o. przed m, 
sl1yo, p1, sl1yo, przełóż m, p1, przełóż m, 
sl1yo, p1, ** sl1yo, brp; powtórz od ** do 
ostatnich 4 o., sl1yo, M1RP, k3. Nie 
odwracaj. Przesuń oczka do początku rzędu. 
 

Rząd 3a (LS) – włóczką w GK: K3, * brk, 
sl1yo; powtórz od * do 1 o. przed m, brk, 
przełóż m, sl1yo, przełóż m, ** brk, sl1yo; 
powtórz od ** do ostatnich 4 o., brk, k3. 
Odwróć. 
 

Rząd 4a (PS) – włóczką w KK: K3, M1L, * 
sl1yo, brk; powtórz od * do 2 o. przed m, 
sl1yo, brkyobrk, przełóż m, sl1yo, przełóż m, 
brkyobrk, ** sl1yo, k1; powtórz od ** do 4 
ostatnich o, sl1yo, M1R, k3. Nie odwracaj. 
Przesuń oczka do początku rzędu. [6 o. 
dodanych] 
 

Rząd 4b (PS) – włóczką w GK: K3, * sl1yo, 
brp; powtórz od * do 3 o. przed m, sl1yo, p1, 
sl1yo, przełóż m, p1, przełóż m, sl1yo, p1, ** 
sl1yo, brp; powtórz od ** do ostatnich 4 o., 
sl1yo, k3. Odwróć.  
 

Powtórz Rzędy 1a – 4b jeszcze jeden raz, a 
następnie ponownie Rzędy 1a – 3b. [łącznie 
10 o. dodanych] 
Na drutach powinno być 287 o. [143+1+143] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekcja 7 – paski   
 

Zamień druty na rozmiar B (średnia grubość) 
i kontynuuj włóczką w GK. 
 

Rząd początkowy (PS): K3, M1L, * k1, brk; 
powtórz od * do 2 o. przed m, brk, M1R, 
przełóż m o jedno oczko w prawo, brk, k1, 
usuń m, brk, umieść m, (markery 
umieszczone są ponownie po obydwu 
stronach trzech środkowych oczek chusty), 
M1L, ** k1, brk; powtórz od ** do ostatnich 4 
o., k1, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 2 (LS): K do m, przełóż m, p1 tbl, k1, 
p1 tbl, przełóż m, k do końca. 
 

Rząd 3 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, k1 
tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 o, 
M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 4 (LS): Jak Rząd 2. 
 

Powtórz Rzędy 3 i 4 jeszcze jeden raz. [4 o. 
dodane] 
Na drutach powinno być 299 o. [148+3+148] 
 

Zamień włóczkę na KK. 
 

Rząd 1 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, k1 
tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 o, 
M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 2 (LS): K3, * k7, p3; powtórz od * do 7 
o. przed m, k7, przełóż m, p1 tbl, k1, p1 tbl, 
przełóż m, ** k7, p3; powtórz od ** do 
ostatnich 10 o., o. prawe do końca. 
 

Zamień włóczkę na GK. 
 

Rząd 3 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, k1 
tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 o, 
M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 4 (LS): K do m, przełóż m, p1 tbl, k1, 
p1 tbl, przełóż m, k do końca. 
 

Zamień włóczkę na KK. 
 

Rząd 5 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, k1 
tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 o, 
M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 6 (LS): K3, p3, * k5, p5; powtórz od * 
do 8 o. przed m, k5, p3, przełóż m, p1 tbl, k1, 
p1 tbl, przełóż m, p3, ** k5, p5; powtórz od ** 
do ostatnich 11 o., k5, p3, k3. 
 

Zamień włóczkę na GK. 
 

Rząd 7 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, k1 
tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 o, 
M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 8 (LS): K do m, przełóż m, p1 tbl, k1, 
p1 tbl, przełóż m, k do końca. 
 

Zamień włóczkę na KK. 
 



Rząd 9 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, k1 
tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 o, 
M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 10 (LS): K3, p6, * k3, p7; powtórz od * 
do 10 o. przed m, k3, p6, przełóż m, p1 tbl, 
k1, p1 tbl, przełóż m, p6, ** k3, p7; powtórz 
od ** do ostatnich 12 o., k3, p6, k3. 
 

Zamień włóczkę na GK. 
 

Rząd 11 (PS): K3, M1L, k do m, przełóż m, 
k1 tbl, k1, k1 tbl, przełóż m, k do ostatnich 3 
o, M1L, M1R, k3. [4 o. dodane] 
 

Rząd 12 (LS): K do m, przełóż m, p1 tbl, k1, 
p1 tbl, przełóż m, k do końca. 
 

Powtórz Rzędy 11 i 12 jeszcze dwa razy. 
[łącznie 8 o. dodanych] 
Na drutach powinno być 331 o. [164+3+164] 
 


