Próbka

Druty i inne

Rozmiary

225m/100g
typu DK.
3.75mm na żyłce lub skarpetkowe; lub inne
niezbędne do otrzymania podanej próbki.
Marker do oczek
Igła dziewiarska do chowania nitek.

Szczegó ły

Czapka ze zdjęć jest wykonana z włóczki
Martin's Lab Comfy DK, w kolorze 'Caterpillar'
[225m w 100g; 100% Superwash merino]
Rozmiar 55.75cm na modelu o szerokości
głowy 55.25cm.

24 o. x 32 rz. = 10cm drutami 3.75mm
ściągaczem z o. przekręconych.
Na głowę szerokości: 45.75 [55.75] cm
Rozmiary: 40 [46.75 ] cm

Niezb ędne umiej ętno ści

oczka prawe i lewe, dzierganie w okrążeniach,
dodawanie i odejmowanie o., ścieg brioche,
nabieranie o.
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W łóczka

Oczko prawe

Teraz przerabiaj ściągacz z oczek przekręconych:
1opp., 1ol. aż będzie on mierzył 3.25 [3.75] cm.

ol.:

Oczko lewe

Nast. okr.: wszystkie o. na lewo

PS:

Prawa strona

LS:

Lewa strona

Czapka

op.:

Okr.:
Powt.:
o.:
śp.:
opp.:
1op1rn:
2prl:

okrążenie
powtórz
oczko
Ścieg pończoszniczy
Oczko prawe przekręcone
Przerób na prawo o. jeden rząd poniżej
następnego o.
2 oczka prawe razem, pochylone w lewo

Tłumaczenie na jęz. polski: Hanna Grabowska

Pomoc
Niestety nie mogę zaproponować pomocy w
przypadku problemów z moimi darmowymi
wzorami. W razie wątpliwości zapraszam na grupę
Woolly Wormhead na Ravelry:
http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats

Techniki
Tutorial dla alternatywnej metody NO możesz
pobrać w pliku PDF stąd:
http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/

Uwagi

Rozmiar czapki można łatwo dostosować do
potrzeb. Wzór jest oparty na wielokrotności 8o.,
więc możesz nabrać mniej lub więcej oczek, o ile
ich końcowa liczba będzie podzielna przez 8.
Jeżeli chcesz zrobić dłuższą, bardziej zwisającą
czapkę, możesz wykonać więcej okrążeń przez
zdejmowaniem o. Ściągacz w tej czapce jest na
tyle szeroki, że nie ma potrzeby dodawać po nim
oczek.

Pocz ątek
Za pomocą alternetywnej metody NO 96 [112] o.
Połącz w okrążenie, uważając, aby nie
poprzekręcać oczek. Umieść marker oznaczający
początek okrążenia.

Okr. 1: wszystkie o. na prawo
Okr. 2: *1op1rn, 1ol.; powt. do końca
Te dwa okr. tworzą ścieg fisherman, którym
wykonana jest reszta czapki.
Dziergaj zgodnie z wzorem aż czapka będzie
mierzyć 9 [11.5] cm, z wyłączeniem ściągacza,
kończąc okr. 1.

Zdejmowanie oczek
Rozm. 40 zaczyna okr. 5, a 46.75 okr.1.
Okr. 1: *2prl, [1op1rn, 1ol.] 6 razy; powt. od * do
końca okr. [104 o.]
Okr. 2 I pozostałe parzyste okr.: na prawo
Okr. 3:*2prl, 1ol., [1op1rn, 1ol.] 5 razy; powt. od *
do końca [96 o.]
Okr. 5:*2prl, [1op1rn, 1o.] 5 razy; powt. od * do
końca [88 o.]
Okr. 7: *2prl, 1ol., [1op1rn, 1ol.] 4 razy; powt. od
* do końca [80 o.]
Okr. 9: *2prl, [1op1rn, 1ol.] 4 razy; powt. od* do
końca [72 o.]
Okr. 11: *2prl, 1ol., [1op.1rn, 1ol.] 3 razy; powt.
od* do końca [64 o.]
Okr. 13: *2prl, [1op1rn, 1ol.] 3 razy; powt. od* do
końca [56 o.]
Okr. 15: *2prl, 1ol., [1op1rn, 1ol.] 2 razy; powt.
od* do końca [48 o.]
Okr. 17: *2prl, [1op1rn, 1ol.] 2 razy; powt. od* do
końca [40 o.]
Okr. 19: *2prl, 1ol., 1op1rn, 1ol.; powt. od* do
końca [32 o.]
Okr. 21: *2prl, 1op1rn, 1ol.; powt. od* do końca
[24 o.]

Okr. 23: *2prl, 1ol.; powt. od* do końca [16 o.]
Okr. 24: *2prl; powt. od* do końca [8 o.]
Przerwij nitkę i przełóż ją przez pozostałe 8 o.,
zaciskając aby zamknąć otwór.

Wyko ńczenie
Pochowaj nitki. Blokowanie nie jest niebędne,
jednak sprawia, że czapka ładniej się układa.
Zbokuj czapkę delikatnie, aby nie rozciągnąć jej za
mocno.
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