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24 2009-11-01 Zwiewna Foneca i tęczowy Magic szal fonseca ażur

24 2009-11-01 Zwiewna Foneca i tęczowy Magic sweter magic raglan

24 2009-11-15 Magiczny brąz bolerko mohair i deja vu
1 guzik, przody 

zaokrąglone

24 2009-12-20 Zimowy sweter z włóczki Shetland kardigan shetland
plecionka na kołnierzu, 

rękawach i plisie

24 2010-01-17 Zmysłowa tunika tunika kiddy's

24 2010-01-17 Zmysłowa tunika szal kiddy's

24 2010-01-17 Czarodziejska chusta chusta kiddy's ażur

24 2010-01-17 Ananasowe smaki top sophist ażur

23 2010-02-07 Różowe listowie bluzka new york
ażurowy, częściowo 

zapinany

23 2010-02-14 Udana para bolerko kiddy's i merino fine

ozdobna plisa 

szydełkowa, wiązany z 

boku

23 2010-02-21 Fiołkowy szal szal kiddy's

wykończony 

szydełkowymi 

ananasami

23 2010-03-13 Papużka kardigan magic raglan od góry

23 2010-03-13 Ażur z różą w tle sweter new york ażur

23 2010-03-21 Bajkowe kolory chusta magic ażur

23 2010-03-21 Japoński ogórd chusta silk garden sock ażur

23 2010-04-10 Tajemnicze Noro kamizelka silk garden sock

23 2010-04-10 Letni Najf bluzka najf zapinana

22 2010-04-19 Chusta Gail chusta kiddy's ażur

22 2010-04-28 Zielony szczypiorek bluzka mohair 6000 wiązana przy szyi

22 2010-05-03 Chusta Haruni chusta mohair 6000 ażur

22 2010-05-23 Letni sweterek z Cotton DK sweter cotton dk warkocze i ażur

22 2010-05-27 Wulkaniczny pył bluzka duemila rękawy, szydełkowa

22 2010-06-10 Lawendowe kwiecie bluzka vis większość szydełkiem

22 2010-06-24 Białe słoneczniki top luxor
słoneczniki (nupki, 

ażur)

22 2010-06-24 Kolorowa wariacja bolerko silk garden przody zaokrąglone

22 2010-07-14 Smak wakacji wdzinako vic azur

21 2010-07-25 Zamotana latem chusta lonco multy ażurowe liscie

21 2010-08-08 Rozkwitły wrzos tunika silkbloom fino

21 2010-08-20 Kwiat kaktusa chusta lace merino ażur

21 2010-08-23 Spacer po Wrocławiu chusta silkbloom extra ażur

21 2010-09-18 Chusta dla 10-latki chusta angora specjal

21 2010-09-18 Jesienny kardigan kardigan magic fine raglan od góry

21 2010-10-01 Kolorowe skarpety skarpety silk garden sock

21 2010-10-02 Zielone Ponczo ponczo monte z golfem

21 2010-10-16 Kwiat kaktusa 2 chusta lace merino ażur

20 2010-11-01 Od wiosny do jesieni sweter serenada i silk garden

20 2010-11-05 Plecionka z Noro szal kochoran entrelak

20 2010-11-25 Tweedowy sweterek kardigan hamelton tweed

20 2010-12-02 Zwiewna chusta Kiri chusta kiddy's ażur

20 2011-01-09 Zieloni mi chusta lace merino liście 

20 2011-01-17 Zimowy sweter sweter senales plecionka, golf

20 2011-02-13 Pasiasty kardigan kochoran raglan od góry

20 2011-03-26 Bloerko z Tundry bolerko tundra zaokrąglone przody

20 2011-03-26 Chusta Miłorząb chusta kid silk

19 2011-04-19 Wielbłądzi sweterek sweter lana del deserto

ażurowy dół korpusu i 

rękawów, przy szyi rząd 

dziurek i wywinięcie

19 2011-04-26 Kolory ogrodu chusta kureyona sock entrelak i ażur

19 2011-05-19 Caribeno chusta sock ażur

19 2011-05-19 Letnia bluzeczka bluzka vic ażur

19 2011-06-19 Czerwona Savanna kardigan savanna ażur i warkocze

19 2011-07-15 Echo na plaży chusta filisilk ażur

19 2011-08-06 Zielono bluzka lonco i savanna rękawy szydełkiem

19 2011-08-23 Nombusowe bolerko bolerko nimbus
zaokrąglone przody, 

rękawy od góry

19 2011-09-13 Nostalgia kardigan worsted
od góry, rękawy od 

góry

18 2011-09-29 Wrzosowisko i coś jeszcze bluzka mistral plecionka na karczku

18 2011-09-29 Wrzosowisko i coś jeszcze chusta silk garden
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18 2011-11-28 Kochoran tunika kochoran wzór fal na dole 

18 2012-01-01 Męski szalik szal alpaca aran wzór szachownicy

18 2012-01-01 Ażurowo kardigan unisono azur

18 2012-01-15 Kobaltowy kotek w worku bluzka angora fino
plecionka na pasie i 

przy szyi

18 2012-01-25 Kobaltowy kotek w worku szal ażur

18 2012-03-18 Kochoranowa Liesl kardigan kochoran wzór fal na dole 

18 2012-03-18 Szarak sweter alpaca boucle
od góry, rękawy od 

góry

18 2012-03-18 Taiyo na wiosnę kardigan taiyo od góry bez guzików

18 2012-03-18 Róż, róż … kardigan nimbus okrągły karczek

17 2012-05-05 Rachele sweter kid silk five

od góry, ażur w pionie z 

przodu, z tyłu i na 

rękawach

17 2012-05-05 Włoska Radość bluzka kid silk five
ażurowy karczek, ażur 

na dole

17 2012-05-05 Filisilkowa chustka chusta filisilk ażur

17 2012-05-27 Brązowe Coś bluzka loden soft i merinogold
zapinana, ozdobne 

ażurowe ściągacze

17 2012-06-16 Magrathea z szampana chusta champagne
ażur od góry, ściągacze 

i plisa 

17 2012-08-03 Kimono kardigan kimono
warkocze na zmianę z 

oczkami lewymi

17 2012-08-03 Letnie, zielone bluzka vic zapinana, wzór fal

17 2012-08-03 Shift of Focus bluzka serena od góry , zapinany

17 2012-08-31 Turkusowa Marina bluzka marina ażur

16 2012-09-20 Bolerko Danzando bolerko kid seta pozome ażury

16 2012-12-02 Komin z Silkhair Print komin silkhair print

16 2012-12-02 Vodka Lemonade z Patiny kardigan patina

z kołnierzem, od góry 

ozdobna plisa, ażur na 

dole rękawów i 

korpusie

16 2012-12-02 Bolerko bolerko garzato piu
ażurowy, zaokrąglone 

przody

16 2012-12-02 Leatlet w czerwieni bluzka loden soft 

od góry, zapinany, 

ażurowe liscie w pionie 

z tyłu

16 2013-03-08 Tappan Zee z Merinogold kardigan merinogold lame

ażurowy okrągły 

karczek, ażur na 

rękawach przy 

ściągaczu

16 2013-03-08 Błysk granatu sweter silkhair luxe
fale zamiast ściągacza, 

łezka przy dekolcie

16 2013-03-08 Chusta trekkingowa chusta trekking color
ażurowy pas na dolnym 

brzegu

16 2013-04-02 Wdzianko moherowe sweter silk od góry

15 2013-04-02 Traumseide chusta traumseide ażurowe liście

15 2013-04-16 Kardigan z Lodena kardigan loden ażurowy z kołnierzem

15 2013-04-16 Chusta z falbanką chusta silkhair print z falbanką

15 2013-04-16 Dolci Ricordi bluzka loden

zapinana, karczek 

pionowo potem 

dobrane oczka i 

dzierganie do dołu

15 2013-04-25 Luna Moth Shawl chusta unisono ażurowa

15 2013-05-15 Eisen kardigan royal alpaca

od góry, kołnierz, 

ściągacze i plisa z 

warkoczy

15 2013-05-15 Liesl dla Julii bluzka nepal zapinana, wzor fal

15 2013-05-15 Wiosenna zielen bluzka merinogold i loden

zapinana, ażurowy 

karczek, ażur zamiast 

ściągaczy

15 2013-05-22 Summer Tee Shirt bluzka ignazu
od góry, ażur przy 

dekolcie

14 2013-06-10 Tęcza chusta filigran lacce ażurowe pasy

14 2013-06-10 Flu bluzka flu
od góry, rękawy 

doszywane
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14 2013-06-10 Lutowa kobieta bluzka nimbus

od góry, zapinana, 

karczek i ściągacze 

francuzem , reszta 

ażurowa

14 2013-06-18 Filcowana torba dla Ani torba lei

14 2013-06-18 Organico na lato bluzka organico print
od dołu do pach ażur w 

formie zygzaków

14 2013-06-20 Bolerko na Bal Szóstoklasisty bolerko kid silk five opis wykonania

14 2013-07-22 Panama na wakacjach bluzka panama od góry

14 2013-08-15 Turkusowy kardiganiak kardigan unisono
ażurowy motyw z 

przodu

14 2013-08-15 Silkhairy Dwa chusta silkhair print ażurowy pas   

13 2013-08-22 Gemini bluzka biolino
ażury pionowe przy 

dekolcie

13 2013-08-22 Cladonia chusta unisono
zaokrąglona, 

zakończona ażurem

13 2013-09-26 V-line z alpaki bluzka royal alpaca

13 2013-09-26 Kolorowe warkocze sweter cinque alto

lewe oczka, 

warkoczowe ściągacze, 

pionowe paski z boku 

na korpusie

13 2013-09-26 Jesienne jabłko szal kid silk  ażurowy

13 2013-10-31 Neonowy komplet szal i czapka MC wool neon

13 2013-10-31 Szop na czapce czapka merino ściągacz warkoczowy

13 2013-10-31 Szop na czapce chusta liden ażurowa

13 2013-12-08 Otulacz w turkusach otulacz/komin astrakan sposób wykonania

13 2014-01-23 Sukienka Amarone sukienka tikal i kid silk five

krótki rękaw, kieszenie, 

plecionka od pasa w 

bórę i na kieszeniach

12 2014-01-23 Sukeinka Hill Country sukienka trekking tweed
wzór fal bez ażuru, 

wiązanie przy szyi

12 2014-01-23 Sukienka Allegheny sukienka lima

rękaw do łokcia, golf, 

plecionka z boku 

sukienki

12 2014-03-09 Kamizelka z alpaki kamizelka royal alpaca warkocze

12 2014-03-09 Trekking na wiosę chusta
trekking kolor i kid silk 

five
z falbanką

12 2014-03-09 Chusta Holden chusta filigran lace na brzegu ażurowe fale

12 2014-03-09 Kapturzasty sweter cascade z kapturem

12 2014-03-13 Zielone Unisono chusta unisono
trzy oczka z trzech, na 

brzegach ażurowe fale,

12 2014-03-13 Guziczkowiec kardigan merinogold
zapinany 

asymetrycznie

12 2014-04-07 Moherowy sweterek bluzka kid silk five od góry

11 2014-04-07 Triologie kardigan triologie

11 2014-04-29 Jajecznica ze szczypiorkiem bluzka mohair extra klasse
od góry, pęknięcie na 

dekolcie

11 2014-04-29 Peggy Sue bluzka unisono
zapinana, wysoki 

ściągacz warkoczowy

11 2014-05-26 Letnia tunika tunika bourette ażur na biuście

11 2014-07-16 Marynarzyk bluzka vic od góry, w paski

11 2014-07-16 Bluzeczka Rocky Pond bluzka moina ażurowe liście

11 2014-08-11 Tasiemkowa bluzka scilla

11 2014-08-16 Top z bawełny Solare top solare

lewe oczka, co kilka 

oczekjedno oczko 

prawe, pod biustem do 

dołu ażur i warkocze

11 2014-08-18 Błękitny Odlot kardigan sol degrade

oczka prawe, co kilka 

rzędów jeden rząd 

oczek lewych

10 2014-08-25 Babie Lato kardigan mille colori baby

10 2014-10-01 Majstersztyk kardigan meisterstuck z kołnierzem

10 2014-10-23 Kolorowe Sol bluzka sol degrade

kształt litery T, 

dorobione ściągacze, 

tył dłuższy

10 2014-12-15 Grudniowe Dzianiny czapka
jawoll superwash i 

jawoll magic degrade
żakard
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10 2014-12-15 Grudniowe Dzianiny tunika tosca light
na dole wzór fal, na 

pasie plecionka

10 2014-12-15 Grudniowe Dzianiny chusta leace dream

10 2014-12-28 Tysiąc kolorów szal jawoll magic degrade zygzaki

10 2014-12-28 Tysiąc kolorów czapka merino plus wzór liści

10 2015-01-22 Chusta Lin Lin chusta cascade zaokrąglona 

10 2015-01-23 Czapka Sto dla Julii czapka einhundert

10 2015-02-02 Kardigan z książki kardigan gobi

od góry, kołnierzyk, 

motyw ażurowo-

warkoczowy w pionie 

(na środku pleców, po 

obu stronach zapięcia i 

na rękawach)

10 2015-02-11 Otulacz dla Julii otulacz/komin astrakan

9 2015-03-13 Jak w formie żakiecika kardigan yak

kołnierzyk,od łokcia 

ściągacz ażurowo-

warkoczowy

9 2015-04-29 Stelina z moherkiem sweter mohair luxe i stelina

ażurowy korpus, 

rękawy 3 rzędy oczek 

lewych i 1 rząd oczek 

spuszczanych

9 2015-04-29 Top z Gammy bluzka gamma v-line

9 2015-06-09 Poczatek lata bluzka ella

9 2015-07-23 Szkoleniowa bluzeczka bluzka cotton extra
ażurowa plisa i 

ściągacz

9 2015-07-23 Dzianina na "J" bluzka ella ogoniasty

9 2015-08-24 Chętka na fiolecik 1 bluzka sol degrade na dole motyw ażurowy

9 2015-08-24 Chętka na fiolecik 2 bluzka gamma zapinana, ażurowa

9 2015-09-22 Yakowa kamizelka kamizelka yak
plecionka w pionie z 

przodu i na plecach

8 2015-10-20 Szal "Dorota" wraz z czapką szal mohair luxe 4 kolory moherku

8 2015-10-20 Szal "Dorota" wraz z czapką czapka malou light

8 2015-10-30 Spódnica Szarak z yaka spódnica yak wzór

8 2015-11-10 Zimowy komplet z Forte czapka forte ryż

8 2015-11-10 Zimowy komplet z Forte szal forte
warkocze na oczkach 

lewych

8 2016-02-08 Ryżowe pole kardigan alice ryż, długi

8 2016-04-04 Wiosenny komin komin sol degrade
wzór, oczka 

spuszczane

8 2016-05-09 Sieć Prawie Rybacka sweter gamma

wzór, korpus cały 

ażurowy, rękawy z 

oczek prawych

8 2016-05-23 Dobry humor bluzka gamma spaski ze skosa

8 2016-05-30 Biolerko piórkowe bluzka mohair luxe
wzór, krótki rękaw, na 

dole korpusu ażur

8 2019-06-06 Lniane wdzianko bluzka lino

zapinana, ażur, 

dziergana w dwóch 

kierunkach

7 2016-07-25 Sol w kolorze melona bluzka sol metallic ażur, plecionki

7 2016-07-28 Golf na wakacjach bluzka golf

oczka prawe, 

wykończenie rękawów i 

korpusu ażurem

7 2016-08-22 2 prostokąty bluzka sol metallic

2 prostokąty, oczka 

prawe, co kilka rzędów 

1 rząd oczek lewych

7 2016-08-29 Alpakowy kardigan kardigan baby alpaca ażur

7 2016-09-19 Cekinosy w Krakowie sweter mohair luxe paillettes wzór, oczka prawe

7 2016-09-26 Cekinosy na torach szal merino paillettes

7 2016-09-29 Cekinosy pod mostem sweter mohair luxe paillettes

7 2016-10-25 Wybrzeże sweter riva i gamma raglan, od góry

7 2016-10-28 Kurs na Corso sweter corso  

6 2016-10-31 Tweedowa jesien kardigan yak tweed plecionka, warkocz

6 2016-11-21 Czapka Sto z fuksji czapka einhundert
prawe oczka ze skosa 

na lewym tle

6 2017-01-07 Kaszmirowa czapka czapka cashmere classic
prawe oczka w pionie 

na lewym tle, warkocz

6 2017-01-07 Tunika z Tosca Light tunika tosca light

6 2017-02-25 Chusta Podróżniczka chusta hanf natur strzałka, ażur, cegiełki
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6 2017-03-01 Tunika targowa tunika mohair luxe lame

6 2017-03-10 Kamizelka Ryżowa kamizelka viva ryż

6 2017-05-15 Summer w rzepaku bluzka summer azur, plecionki

6 2017-06-21 Szal z Filigrana szal filigran wzór, ażur

5 2017-07-18 Wakacyjny szaliczek szal filigran zygzaki, wzór

5 2017-07-21 Sukienkowe lato sukienka solare ażur

5 2017-07-21 Jedwabna ulica sweter seidenstrasse ażur

5 2017-07-27 Marynarski Golf na wakacjach top golf marynarzyk

5 2017-09-11 Wdzianko z Sol Metallic bluzka sol metallic zapinana, ażur

5 2017-09-15 Dwukolorowy komin komin merino plus brioszka, wzór

5 2017-10-29 Sukienka z Quattro sukienka quattro
cała wzorem ściągacza, 

plecionka

5 2017-10-29 Niedomówienie sweter understatement ażur

5 2017-11-12 Zielony, zieleńszy sweter soave
w pionie na środku 

motyw liści

4 2017-12-10 Kolorowo kardigan west oczka lewe

4 2018-01-02 Tweedowa sukienka sukienka italian tweed

4 2018-01-29 Misja specjalna szal yak wzór, ryż, plecionka

4 2018-02-20 Yara w odcinkach 1 kardigan yara

nauka dziergania 

kardigana z rękawami 

raglanowymi od góry 

4 2018-02-22 Yara w odcinkach 2 kardigan yara

nauka dziergania 

kardigana z rękawami 

raglanowymi od góry 

4 2018-02-27 Yara w odcinkach 3 kardigan yara

nauka dziergania 

kardigana z rękawami 

raglanowymi od góry 

4 2018-03-04 Yara w odcinkach 4 kardigan yara

nauka dziergania 

kardigana z rękawami 

raglanowymi od góry 

4 2018-03-12 Lady in Red na śniegu sukienka mohair luxe ażur

4 2018-03-21 Czapka z Malou czapka malou i elena

3 2018-04-09 Nieśmiertelna Scilla bluzka scilla

3 2018-04-26 Pomarańczoew sol komin sol degrade

opis wykonania, 

schemat , oczka 

spuszczane

3 2018-05-18 Mała czarna w cekiny sukienka celine luxe łezka na plecach

3 2018-05-28 Seta Tweed w czerwieni bluzka seta tweed ażur, zapinana

3 2018-08-20 Róż, róż    chusta traumseide ażur

3 2018-08-28 Coś na ramiona szal infinito ażur

3 2018-10-15 Makolągwa sweter lusso
na dole korpusu i 

rekawów ażur

3 2018-10-18 Top z origami top origami

oczka prawe, co kilka 

rzędów jeden rząd 

oczek lewych

3 2018-10-19 Kardigan ryżowy kardigan luv&lee ryż

2 2019-03-11 Słabość do Mohair Luxe sweter mohair luxe lame
rękawy i dół korpusu 

ażurowy

2 2019-04-01 Piórkowa sukienka sukienka mohair luxe ażurowa

2 2019-05-20 Dziura z Patiny sweter patina

łezka na plecach, z tyłu 

i przodu ażurowy 

motyw w pionie

2 2019-05-22 Marynarskie klimaty top amira marynarzyk

2 2019-06-24 Kokony nad Marychą bluzka splash

2 2019-06-28 Wiosenne przebudzenie kardigan
art. deco i mohair extra 

klasse

2 2019-07-01 Glancusiowy top top glanzpunkt

2 2019-07-22 Cekinosy nad Bystrzycą sweter mohair luxe paillettes

2 2019-08-05 Kolorowe Lily bluzka lily

1 2019-08-15 Lniane trio sukienka lino

1 2019-09-10 Morska bryza szal mohair luxe color ażur, wzór

1 2019-09-10 Biała Ella bluzka ella kimonowe rękawy

1 2019-09-10 Szalona Ella kardigan ella

1 2019-10-11 Kaszmirowa Plecionka sweter cashmere cotton
plecionka, dół rękawów 

z mohair luxe

1 2019-10-28 Gorzka czekolada bluzka mohair luxe od góry
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1 2019-10-28 Miodowy Yak chusta yak
lewe oczka na prawych, 

wzór do pobrania

1 2019-11-11 Piórkowe swetrzycho sweter meisterstuck
wzr liści z przodu, 

schemat liści

1 2019-11-17 Listopadowe dzianiny czapka luv&lee rybia łuska

1 2019-11-18 Listopadowe dzianiny czapka super soft
przesuwane oczka 

prawe na lewych

1 2019-11-19 Listopadowe dzianiny komin mohair trend i paillettes opis wykonania

2020-01-13 Szmaragd w szaliku szal meisterstuck opis wykonania

2020-01-29 Kaszmirowa lekkość sweter cashmere light

2020-03-22 Potwór sweter carina
z przodu w pionie 

warkocz

2020-06-21 Bluzeczka z Camille bluzka camille
od góry, raglan, dekolt 

V

2020-06-23 Kolorowy Zygzak top bloom zygzaki

2020-07-07 Kokony w Turtulu bluzka splash i lino tył i rękawy ażurowe

2020-07-10 Letni top bambusowy top malibu wzór z owijką

2020-07-26 Cekinowy z akcentem sweter
mohair luxe paillettes i 

różne moherki

rękawy w paski z 

różnych moherków

2020-07-28 Kolorowe okryj-ramiona kardigan sol degrade krótki rękaw

2020-08-18 Kardigan z Echt kardigan echt w 2 nitki

2020-09-17 Sukienka do biegania i skakania sukienka sol degrade od góry z pagonem

2020-09-18 Biust w wodzie z Fiory top fiora dekolt woda

2020-09-18 Ogoniaste Toffi kardigan marlene luxe i lace

2020-10-16 Alpakowy kardigan w liście kardigan malou liście, warkocze

2020-10-10 Czapka Carpe Diem czapka carpe diem ażur, warkocz

2020-11-11 Kardigan z Cariny kardigan carina plecionka, z kołnierzem

2020-11-22 Komin i reszta bluzka quarzo

2020-11-23 Komin i reszta komin blickfang

2020-11-24 Komin i reszta czapka blickfang i gobi

2020-12-27 Kokony Blickfanga w towarzystwie komin blickfang

2020-12-28 Kokony Blickfanga w towarzystwie czapka cashmere light

2020-12-30 Sylwestrowe życzenia kardigan
silbermond i silk 

mohair
ryż

2020-12-31 Sylwestrowe życzenia komin mohair luxe paillettes 

2021-01-03 Smoczyca chusta drago

2021-01-03 Carina w różach tunika carina od góry

2021-01-17 Czerwona plecionka tunika
trekking 6 fach tweed i 

lace

2 o.prawe i 2 o. lewe 

wzbogacone o 

plecionkę

2021-02-25 Czarny Błysk sweter mohair luxe lame z łezką z tyłu

2021-02-27 Misja strzałka chusta puno i lace strzałka

2021-03-21 Limonka z kapturem kardigan
silk garden i tasmanian 

tweed

z kapturem, wzór 

cegiełek, ryż

2021-03-26 Miodowy szal szal malrlene luxe i lace
marlene rozdzielona 

paseczkiem lace

2021-06-07 Nietoperz Amira kardigan Amira kimono, ażur

2021-06-09 Chusta Piórko chusta Silk Mohair Print z falbanką

2021-06-14 Wyskokowy Kimberley sukienka Kimberley ażur, bez rękawów

2021-07-09 Kolorowa Fantazja sweter
Kid Color i Peppin 

Merino

warkocze z przodu w 

pionie, dekolt 

wykończony 

warkoczem

2021-07-15 Lily na bis bluzka Lily i Mohair Luxe
góra z moheru, od pach 

Lily

2021-07-22 Zgubione Oczko w Rethymno sweter Grecale i Mohair Luxe
dekolt i ściągacze 

wykończone cekinami

2021-07-23 Norma u Jaćwingów bluzka Norma ażur

2021-07-27 Chusta Szmaragd chusta Yak ażur

2021-10-13 Malinowy okrągły karczek bluzka Echt
ażur, okrągły karczek, 

od góry

2021-10-29 Letni koktajl włóczek bluzka Divina, Lino, Marlene
tył użurowy, z przodu 

panel ażuru w pionie

2021-11-01 Jak nie kochać jesieni kardigan Malou Light Color

z przydu, z tyłu i na 

rękawach panel ażuru 

w pionie
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2021-12-12 Swetrzycho kardigan Zenzeri i Sirio

2021-12-12
Niezwykły szal z Lace w 

garderobie Mariolci
szal Lace

2021-12-12 Różyczki z Suri sweter Suri różyczki

2022-01-13 Na zimowo sweter Honor

2022-02-28 Ot sukienka sukienka Marlene, Lace, Vega

2022-03-18 Lekki sweterek z Intermezzo kardigan Intermezzo

2022-03-29 Kolorowe Moro kardigan Nobel Art.

2022-03-29 Szaliczek na bis szal Mohaie Luxe 4 kolory

2022-04-11 Miłość do turkusu bluzka Kimberley, Camille zapinana

2022-04-21 Dawno, dawno temu sweter Mohair Luxe bufiaste rękawy

2022-04-25 Żółty mariaż włóczek sweter Ella, Lace

2022-06-02 Biust w wodzie top Marlene i Carly wzór

2022-06-02 Kolorowa sukienka z Linello sukienka Linello i Pride wzór

2022-06-06 Pomarańczka w górach bluzka Adele

2022-06-13 Kardigan na chłody i lepszy humor kardigan Cloud

2022-06-27 Sakura bluzka Sakura

2022-06-29 Letni top top Adele

2022-07-06 Różne takie bluzka
Amulet, Lace i 

Paillettes
ażur

2022-07-06 Różne takie chusta
Super Soxx Color i 

Mohair Luxe Lame
z falbanką

2022-08-12 Jedwabny top top Mulberry Silk ażur

2022-08-21 Wdzianko ciasteczkowe kardigan Cupcake i Lace

2022-09-20 Taka Karma z Leniwcem top Karma, Len-iwiec oczka podnoszone

2022-09-20 Taka Karma z Leniwcem szal Ella Color i Silk Mohair

2022-09-21 Morski Bloom top Bloom

2022-09-21 Morski Bloom szal Mohair Luxe

2022-09-21 Morski Bloom szal Silk Mohair  

2022-09-22 Śliweczka z moherem kardigan Aurora, Mohair Royal
zapięcie-warkoczowy 

ażur

2022-09-26 Dużo różu bluzka
Peppin Merino, Mohair 

Luxe
ażurowy karczek w listki

2022-11-17 Chusta Westernowa i różne takie chusta Ito
dwa kolory Ito, kropki 

1/1, 2/2

2022-11-17 Chusta Westernowa i różne takie czapki

Cashmere Light, 

Cashmere Big, Alpaca 

Superfine

2022-11-23 Groszkowa Natura kardigan, czapka Natura

warkocz na środku, tło 

oczkami lewymi na 

prawych

2023-01-03 Chusta, sweterek czy czapka chusta Malou Light Color

2023-01-03 Chusta, sweterek czy czapka sweter Mohair Trend  

2023-01-03 Chusta, sweterek czy czapka czapka Cashmere Big

2023-01-23 Zimowe dzianiny na wędrówki czapka Enya

2023-01-23 Zimowe dzianiny na wędrówki komin Delizia

2023-01-23 Zimowe dzianiny na wędrówki czapka
Cashmere Classic i 

Silk Garden Lite

2023-02-27 Wielka chęć na Wielki Chocz sweter Meisterstuck

2023-04-11 Sukienka "Na targi w Kolonii" sukienka
Mohair Luxe, Peppin 

Merino

2023-04-12 Dziwny nietoperz bezrękawnik Carina

2023-04-13 Chusta Westernowa od Stasi chusta Kit

2023-04-13 Chusta Westernowa od Stasi sweter Alpaca Superfine


