Mały duszek

Można sprzedawać wszystkie figurki, które powstają na
podstawie moich wzorów, cieszyłoby mnie jednak,
gdyby widniało przy nich nazwisko autora
wzoru, nie jest to jednak warunkiem
koniecznym. Nie wolno jedynie
sprzedawać, publikować czy też
podawać siebie jako autora całego wzoru
lub jego poszczególnych elementów. Bardzo
dziękuję :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter, share, publish or sell
pattern, pictures or images as your own. Copies may be made for owner’s
personal use only.
Materiały:
Używając proponowanej przeze mnie włóczki otrzymasz figurkę mierzącą ok. 15 cm.
Moje propozycje dotyczące włóczki czy numeru szydełka są oczywiście jedynie
przykładem. Do Ciebie należy decyzja, jakiej włóczki użyjesz.
• Włóczka (ja użyłam: DROPS Muskat, biały)
• Szydełko grubości odpowiedniej do włóczki. (ja użyłam: nr 2,5 mm)
• Troszkę włóczki czarnej
• Wypełnienie
• Oczka odpowiedniej wielkości (ja użyłam: 10 i 6 mm)

Skróty:

p = półsłupek (pojedynczy)
sł = słupek
MR = magiczne oczko (magic ring)
oł = oczko łańcuszka
o = oczko
oś = oczko ścisłe zamykające
Grubość szydełka należy każdorazowao dobrać do użytej włóczki i własnego sposobu
szydełkowania.
Zabawkę wykonujemy w rzędach spiralnych – o ile nie zaznaczono inaczej.
Porady, jak odejmować i dodawać oczka, poszukaj na mojej stronie www.zhaya.de w
zakładce Tipps, Tricks und Tutorials.
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Ciało:
biały
1. 7 p w MR (7)
2. podwoić każde oczko (14)
3. podwoić co drugie oczko (21)
4. podwoić co trzecie oczko (28)
5. podwoić co czwarte oczko (35)
6. podwoić co piąte oczko (42)
Zakończyć, obciąć nitkę i zaszyć.
Biały
Nie zmnieniać miejsca dodawania oczek, lecz dodawać (podwajać) je w miejscach
podawanych w opisie.
1. 7 p w MR (5)
2. 1 p podwoić, 4p (6)
3. 1p podwoić, 5p (7)
4. 1p podwoić, 6p (8)
5. 1p podwoić, 7p (9)
6. 1p podwoić, 8p (10)
7. 1p podwoić, 9p (11)
8. 1p podwoić, 10p (12)
9. 1p podwoić, 11p (13)
10. 1p podwoić, 12p (14)
11. 1p podwoić, 13p (15)
Odtąd można zmieniać miejsce dodawania oczek, oczywiście, jeśli tego chcemy.
12. podwoić co piąte oczko (18)
13. p w każde oczko (18)
14. podwoić co szóste oczko (21)
15. p w każde oczko (21)
16. podwoić co siódme oczko (24)
17. p w każde oczko (24)
18. podwoić co czwarte oczko (30)
19. p w każde oczko (30)
20. podwoić co piąte oczko (36)
21. podwoić co szóste oczko (42)
22. podwoić co siódme oczko (48)
23.-30. (8 rzędów) p w każde oczko (48)
Jeśli używasz bezpiecznych oczek wstaw je obok siebie między 25. a 26. rzędem. Ja
użyłam oczek w dwóch wielkościach, można jednak użyć jednakowych.
31. przerobić razem każde 15. i 16. oczko (45)
32. przerobić razem każde 14. i 15. oczko (42)
Teraz łączymy obie części, a więc w następnym rzędzie składamy je ze sobą i
łączymy szydełkiem zamykając zabawkę; wypychamy zabawkę przed połączeniem
obu części.
33. 1 oś, 1 oł, 1p w to samo oczko, co oś, 41p, oś w pierwszy p (42)
34. ( ominąć 2 o, 7 sł w jedno oczko, ominąć 2 o, 1 oś) powtarzać do końca rzędu
elementy z nawiasu,
Zakończyć, nitkę zaszyć.
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Rączka (2 sztuki):

biały
1. 5 p w MR (5)
2. podwoić każde oczko (10)
3. podwoić co drugie oczko (15)
4. podwoić co trzecie oczko (20)
5. p w każde oczko (20)
Złożyć na pół i połączyć 10 półsłupkami (musi być 10; normalnie nie jest to tak
ważne, tu jednak tak). Robótkę odwrócić i przerobić trzykrotnie (opuścić jedno oczko
– tu bardzo uważać: jedno oczko często chowa się za nitką słupka :o), 5 sł w jedno
oczko, 1 oczko opuścić, 1 oś);
Zakończyć, zostawić nitkę do przyszycia.
Rączki przyszyć po obu bokach ciała, uważając, by z przodu była prawa strona
bordu.
Jeśli zabawka jeszcze nie ma oczu, przyszyj je lub wyszyj między 25. a 26 rzędem;
Wyszyj usta i brwi czarną włóczką, a jeśli chesz to możesz na czerwono pomalować
policzki ( np. kredą pastelową)
To koniec. Duszek gotowy.
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Bogumiła Husak
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