
Niezwykła moc wyszukiwania na stronie e-dziewiarka.pl

Strona e-dziewiarka.pl, to nie jest zwykła strona sklepu internetowego – to ponad 250 kategorii 
włóczek, kopalnia wiedzy na temat naszych ukochanych motków, dzianin, akcesoriów dziewiarskich, 
porady i darmowe wzory, galeria prac. 

Dodatkowo, jeśli nie znajdziemy od razu tego, czego szukamy, to zawsze możemy zadać pytanie w 
okienku czatu w „Aktualnościach”, a tam na pewno jakaś dobra dziewiarska dusza zaraz nam 
odpowie.

Na stronie znajdują się aż cztery wyszukiwarki!

Pierwsza z nich to: SZUKAJ PRODUKTU

Tutaj wpisujemy to, czego szukamy. Np. szukamy włóczki w kolorze czerwonym. Wpisujemy więc 
„czerwony”.

Następnie w pozycji „Kategoria” pojawi się nam, w jakich kategoriach występuje szukany produkt. I 
tak pojawia się nam, że jest on dostępny we włóczkach bawełnianych, bambusowych , dziecięcych 
itd.



Możemy również szukać produktu po producencie. Aby to zrobić najpierw należy „wyczyścić” naszą 
wyszukiwarkę, żeby wyniki nie były zawężone. 

Klikamy „wyczyść”. Wpisujemy nazwę producenta, np. Lang Yarns.



Pojawiają nam się wszystkie wyniki, które mają w nazwie Lang Yarns.

Kiedy spojrzymy na kategorie, to zobaczymy, że Lang Yarns występuje we włóczkach, kordonkach, 
drutach itd.

Przypisanie włóczki do kategorii jest umowne. Powstaje na podstawie subiektywnego odczucia 
Mariolcii � � Np. włóczka Bloom, która w swoim składzie posiada więcej bawełny niż lnu i 
teoretycznie powinna być we włóczkach bawełnianych, jest przypisana do włóczek lnianych, a to 
dlatego, że jest bardziej lejąca i w odbiorze bardziej przypomina włóczkę lnianą. 

Nie tylko skład decyduje do jakiej kategorii jest przypisana dana włóczka, ale również to, jaka jest w 
dotyku. Np. duża część włóczek moherowych znajduje się w kategorii włóczek jedwabnych, ponieważ 
jedwab sprawia, że w odbiorze są bardziej śliskie i delikatne, niż tradycyjna włóczka moherowa z 
włosem. 

Możemy również szukać po rodzaju włókna, np. „merino”. 



Czyścimy nasze poprzednie wyszukiwanie, wpisujemy „merino” i otrzymujemy wyniki ze wszystkich 
kategorii, w których się ono znajduje. Pokaże się na włóczka, w której jest 100% wełny merino i taka, 
w której merino jest jednym z włókien. 

Kolejną opcją szukania, jest szukanie po nazwie. Kiedy mamy już wyniki z merino, wpisujemy je 
ponownie w „Kategoriach” i pojawiają się nam produkty, które mają w nazwie „merino”. 

Możemy szukać po nazwie produktu, np. znajdźmy włóczkę „Leonardo”. W ikonce „wyszukaj 
produkt” wpisujemy „Leonardo” i już w trakcie wpisywania pojawiają nam się podpowiedzi wraz ze 
zdjęciami włóczek. 



Na samym dole podpowiedzi pojawia się również kategoria „Leonardo” i gdy na nią klikniemy pokażą 
nam się wszystkie włóczki „Leonardo”. 

Kolejną wyszukiwarką jest wyszukiwarka po GRUBOŚĆ WŁÓCZKI. 



Wpisujemy standardową grubość sweterkową, czyli włóczki mające w motku pomiędzy 120-130 m 

 i po chwili wyskakują nam włóczki o pożądanej długości dostępne w ofercie sklepu. 



Natomiast jeśli chcemy znaleźć bardzo cienką włóczkę, czyli w 50g długość motka będzie wynosiła 
między 700 a 800 metrów. 

W wynikach wyszukiwania widzimy od razu skład włóczki, co dodatkowo ułatwia wyszukiwanie 
włóczek. 

Czwarta wyszukiwarka to: WYSZUKAJ NA STRONIE.

Najbardziej uniwersalna wyszukiwarka, możemy tu szukać zarówno artykułów, wyrazów jak i 
produktów. 



Gdy wpiszemy np. „Lniane trio”, zaznaczymy „dokładne wyszukiwanie” oraz „w artykułach”,  
wyszukiwarka odniesie nasz do wpisu Mariolci o powstawaniu sukienki z różnych lnianych kolorów 
Lino.

Innym równie przydatnym narzędziem jest KALKULATOR WŁÓCZKI, który pomoże nam oszacować ile 
włóczki potrzebujemy na dany projekt.  Mimo, że jest to bardzo orientacyjna informacja i zazwyczaj 
dane są lekko zawyżone, to na pewno okażą się pomocna, przy zakupie motków. 



Np. wpisując 100g motek mający 250m i druty 4,5 oraz wybierając projekt rozmiaru „L” pokaże nam 
się, że potrzebujemy ok. 625g włóczki, czyli ok. 7 motków. 

Oprócz wyszukiwarek na stronie jest bardzo bogate menu. 



W Aktualne informacje to najświeższe informacje, to co aktualnie dzieje się w naszym włóczkarskim 
sklepie. Znajduje się tutaj również okienko czatu, w którym miłośniczki i miłośnicy dziergania 
wymieniają się swoim doświadczeniem i bardzo często służą pomocą i radą. 

W Nowości w sklepie – tutaj pojawiają się informacje o nowych produktach dostępnych w sklepie 
online,

Włóczka tygodnia – czyli co aktualnie jest włóczką tygodnia i można kupić z korzystnym rabatem,

Dziewiarski okiem – tutaj znajdziecie informacje o włóczkach, trendach i pomysłach dziewiarskich, a 
także relacje z naszych dziewiarskich spotkań,

Wydziergane z marzeń – blog Mariolci o jej włóczkowych projektach,

Sklep – to przegląd wszystkich produktów dostępnych w sklepie online, a także informacja o 
produktach dostępnych w naszych sklepach stacjonarnych we Wrocławiu, w Łodzi i w Krakowie, które
nie są już dostępne w sklepie internetowym,

Wzory i porady – z tego miejsca możecie pobrać wszystkie bezpłatne wzory, jakie zostały 
opublikowane na naszej stronie,

Galeria prac – to zdjęcia Waszych prac i inspiracje, co można cudownego wydziergać z oferowanych 
przez nas włóczek,

Filmy – tutaj znajdziecie wszystkie filmy, które dla Was nagraliśmy. I te z naszych sobotnich spotkań 
na czerwonej kanapie i te z poradami i instrukcjami, jak wykonać nowe wzory lub dzianiny.

Dzięki Anowi spis, o czym była mowa w danym odcinku, jest zawsze aktualny � �

Faq – czyli najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi na nie.

Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to dzwońcie lub piszcie, postaramy się na nie jak najszybciej 
odpowiedzieć. 


