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ergana na przemian wzorem francuskim i 
ażurowym.
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Materiały
Indiecita Filcolana:
Kolor 1 (K1): 300 g w nr 319
Kolor 2 (K2): 50 g w nr 229
Kolor 3 (K3): 100 g w nr 230
Druty 3,5 mm na żyłce o długości 100 cm 

Rozmiary
Jeden rozmiar

Wymiary
długość: 276 cm
szerokość na środku: 75 cm

Próbka
18 oczek i 38 rzędów ściegiem francuskim po zbloko-
waniu = 10 x 10 cm.

Skróty
K: oczko/a prawe.
K2tog: dwa oczka przerobione razem na prawo 
skierowane w prawą stronę.
Kfb: przerób to same oczko dwa razy, najpierw z pr-
zodu potem z tyłu (jedno oczko dodane). 
Kfbf: przerób to same oczko trzy razy, najpierw z pr-
zodu potem z tyłu i potem jeszcze raz z przodu (dwa 
oczka dodane).
LS: lewa strona.
O: oczko/a.
PS: prawa strona.
Yo: narzut.
Yo dwa razy = PS: narzut dwa razy; LS: dwa narzuty 
przerobione jako oczko prawe i oczko lewe.
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Kierunek dziergania
Chusta dziergana jest od rogu do najszerszego 
brzegu.

Część Początkowa
Używając włóczki K1, nabierz 3 o.
Rząd 1 (PS): Kfb, oczka prawe do końca. [1 o. do-
dane]
Rząd 2 (LS): Oczka prawe do końca.
Rząd 3: Kfbf, oczka prawe do końca. [2 o. dodane]
Rząd 4: Oczka prawe do końca.
Rząd 5: Kfbf, o. prawe do ostatnich 3 o., k2tog, k1. [1 
o. dodane]
Rząd 6: Oczka prawe do końca.
Rząd 7: Kfbf, oczka prawe do końca. [2 o. dodane; 9 
o. na drutach].
Rząd 8: Oczka prawe do końca.

WZÓR PODSTAWOWY
Rząd 1 (PS): Kfbf, o. prawe do ostatnich 3 o., k2tog, 
k1. [1 o. dodane]
Rząd 2 (LS): Oczka prawe do końca.
Rząd 3: Kfbf, oczka prawe do końca. [2 o. dodane]
Rząd 4: Oczka prawe do końca.
Rząd 5: Kfbf, o. prawe do ostatnich 3 o., k2tog, k1. [1 
o. dodane]
Rząd 6: Oczka prawe do końca.
Rząd 7: Kfbf, oczka prawe do końca. [2 o. dodane].
Rząd 8: Oczka prawe do końca.
Powyższe 8 rzędów tworzy Wzór Podstawowy. Powtar-
zaj Rzędy 1 – 8 Wzoru Podstawowego aż na drutach 
będzie 63 o. 

Część 1
Kontynuuj włóczką K1 i przerabiaj Rzędy 1 – 4 Wzoru 
Podstawowego [3 o. dodane].
Zamień na włóczkę K2 i rób Rzędy 5 i 6 Wzoru Pod-
stawowego [1 o. dodane].
Zamień na włóczkę K1 i rób Rzędy 7 i 8 Wzoru Pod-
stawowego [2 o. dodane].
Zamień na włóczkę K3 i rób Wzór Ażurowy (zobacz 
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Oczka

Rząd 1: Kfbf, *yo, ssk, k2tog, yo, k2*; powtarzaj od * do * do 
ostatnich 8 o., yo, ssk, k2tog, yo, k1, k2tog, k1.
Rząd 2 i wszystkie rzędy LS: Oczka lewe do końca.
Rząd 3: Kfbf, k2, *k2tog, yo dwa razy, ssk, k2*; powtarzaj od 
* do * do ostatnich st, k1.
Rząd 5: Kfbf, k1, yo, ssk, k2tog, *yo, k2, yo, ssk, k2tog*; 
powtarzaj od * do * do ostatnich 6 o., yo, k3, k2tog, k1.
Rząd 7: K4, k2tog, yo dwa razy, *ssk, k2, k2tog, yo dwa 
razy*; powtarzaj od * do * do ostatnich 7 o., ssk, k5.
Rząd 9: Kfbf, *yo, ssk, k2tog, yo, k2*; powtarzaj od * do * do 
ostatnich 6 o., yo, ssk, k1, k2tog, k1.
Rząd 11: Kfbf, k2, *k2tog, yo dwa razy, ssk, k2*; powtarzaj 
od * do * do ostatnich 5 o., k2tog, yo, k3.
Rząd 13: Kfbf, k1, yo, ssk, k2tog, *yo, k2, yo, ssk, k2tog*; 
powtarzaj od * do * do ostatnich 4 o., yo, k1, k2tog, k1.
Rząd 15: K4, k2tog, yo dwa razy, *ssk, k2, k2tog, yo dwa 
razy*; powtarzaj od * do * do ostatnich 5 o., ssk, k3.
Rząd 17: Kfbf, *yo, ssk, k2tog, yo, k2*; powtarzaj od * do * 
do ostatnich 4 o., k1, k2tog, k1.
Rząd 19: Kfbf, k2, *k2tog, yo dwa razy, ssk, k2*; powtarzaj 
od * do * do ostatnich 3 o., k3.
Rząd 21: Kfbf, k1, yo, ssk, k2tog, *yo, k2, yo, ssk, k2tog*; 
powtarzaj od * do * do ostatnich 8 o., yo, k2, yo, ssk, k1, 
k2tog, k1.
Rząd 23: K4, k2tog, yo dwa razy, *ssk, k2, k2tog, yo dwa 
razy*; powtarzaj od * do * do ostatnich 9 o., ssk, k2, k2tog, 
yo, k3.
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schemat) [12 o. dodane].
Zamień na włóczkę K1 i rób Rzędy 1 – 8 Wzoru Pod-
stawowego 6 razy. [łącznie 36 o. dodanych]

Powtórz Część 1 jeszcze trzy razy [279 o. na dru-
tach].

Część 2
Zamień na włóczkę K2 i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Pod-
stawowego.
Zamień na włóczkę K1 i rób Rzędy 3 i 4 Wzoru Pod-
stawowego.
Zamień na włóczkę K2 i rób Rzędy 5 i 6 Wzoru Pod-
stawowego.
Zamień na włóczkę K1 i rób Rzędy 7 i 8 Wzoru Pod-
stawowego.
Powtórz ostatnie 8 rzędów jeszcze 5 razy. [315 o. na 
drutach].

Wykończenie
Zakończ wszystkie oczka na prawo. Pochowaj nitki i 
zblokuj chustę.


