


Fam 255 model 53

Rozmiar S/M/L/XL

Wymiary:

Biust 92/100/108/118 cm

Długość 64/65/66/68 cm

Materiały:
Lusso (merino extra fine, jedwab, wielbłąd, superkid moher) – 125/150/175/200 g – 5/6/7/8 motków w kolorze 
antracyt 070 oraz 25/25/50/50 g – 1/1/2/2 motki koloru żółtego 014, druty rozmiar 3 i 3,5, druty 3mm na krótkiej 
żyłce, druty do warkoczy. 

Wzór I
Druty nr 3 mm, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.

Wzór II
Druty nr 3,5 mm, ścieg gładki prawy – prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe.

Wzór III
Druty 3mm – 1 oczko brzegowe, *3 oczka lewe, 12 oczek prawych, 3 oczka lewe*, powtórzyć wzór między *, zakończyć 
1 oczkiem brzegowym. W rzędach na lewej stronie przerabiać oczka tak jak powstają. 

Wzór IV
Druty 3,5 mm, zakładka (9 oczek z prawej strony) – odłóż 3 oczka na druty do warkoczy i trzymaj je z tyłu robótki, 
odłoż kolejne 3 oczka na drut do warkoczy i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (lewa strona 
jest teraz z przodu), przełóż kolejne 3 oczka na drut do warkoczy . Następnie ułóż trzy druty do warkoczy jeden za 
drugim w  konfiguracji – trzeci drut, drugi drut, pierwszy drut i przerób na prawo razem wszystkie oczka z trzech 
drutów - 3 oczka razem z pierwszego druta, 3 oczka razem z drugiego i 3 razem z trzeciego .  

Wzór IVA
Druty 3,5 mm, zakładka (oczka z lewej strony) – odłoż 3 oczka na drut do warkoczy i trzymaj go z przodu robótki, 
odłoż kolejne 3 oczka na drugi drut do warkoczy i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (lewa strona jest 
teraz z przodu), odłóż kolejne trzy oczka na trzeci drut do warkoczy. Następnie ułóż trzy druty do warkoczy jeden za 
drugim w konfiguracji – pierwszy drut do warkoczy, drugi i trzeci i przerób na prawo razem wszystkie oczka z trzech 
drutów – 3 oczka razem z pierwszego druta, 3 oczka razem z drugiego i 3 razem z trzeciego.  

Wskazówka I
Zmniejszanie ilość oczek zawsze wykonujemy na prawej stronie robótki. 
Oczka prawe – na początku rzędu – oczko brzegowe, dwa oczka przerobione razem na prawo, na końcu rzędu dwa 
oczka przed oczkiem brzegowym – przełóż jedno oczko, przerób jedno oczko na prawo, przełóż oczko z prawego 
druty nad tym przerobionym. 
Oczka lewe – na początku rzędu – oczko brzegowe, dwa oczka razem na lewo przerobione przez tylną pętlę, na 
końcu rzędu dwa oczka razem na lewo, oczko brzegowe. 

Próbka:
Wzór II , druty 3,5mm – 22 oczka x 37 rzędów – 10x10 cm. 

Sweter z włóczki Lusso



Tył:
Nabierz 134/148/162/174 oczka na druty nr 3 kolorem antracytowym. Dziergaj wzorem I. Po trzech cm zmień druty na 
3,5 mm i dziergaj wzorem II, w jego pierwszym rzędzie zmniejsz  równomiernie ilość oczek o  32/36/40/42 oczka.
Pacha – na wysokości 42 cm (mierząc w pozycji wiszącej) zamknij 2 oczka n brzegach robótki 1/1/2/2 razy i zmniejsz 
robótkę o jedno oczko (wskazówka I) na każdym brzegu 9/11/11/12 razy – 80/86/92/100 oczek. 
Ramiona – kiedy podkrój pachy ma wysokość 20/21/22/24 cm zamknij na obydwu końcach rzędu 5 oczek 4 razy/ 
5 oczek dwa razy + 6 oczek dwa razy/ 6 oczek 4 razy/ 6 oczek raz + 7 oczek trzy razy. 
Szyja – w tym samym czasie kiedy zaczynasz kształtować ramiona zamknij środkowe 34/36/38/40 oczek, następnie 
na brzegach podkroju szyi zamknij 1 raz dwa oczka i jeden raz 1 oczko.

Przód:
Dziergaj jak tył. Na wysokości 54/55/56/58 cm zamknij środkowe 16/18/20/22 oczka, następnie na brzegach dekoltu 
zamknij 3 oczka jeden raz, 2 oczka dwa razy, 1 oczko 4 razy i później jeszcze jedno oczko po przerobieniu czterech 
rzędów. 

Rękawy:
Nabierz 164/164/182/182 oczka drutami nr 3,5 włóczką w kolorze żółtym. 
Wzór – 1 oczko brzegowe, 160 oczek wzorem III, oczko brzegowe. Po 2,5 cm zmień włóczkę na kolor antracytowy. Na 
wysokości 13 cm – oczko brzegowe, *9 oczek wzorem IV, 9 oczek wzorem IVA*, powtarzaj wzór między gwiazdkami 
8/8/9/9 razy, kończąc oczkiem brzegowym – 56/56/62/62 oczka. Kontynuuj dzierganie wzorem II. Dla poszerzenia 
rękawa dodaj po 1 oczku z każdego brzegu w co 4 rzędzie 7 razy/ w co 2  i co 4 rzędzie 11 razy/ w co 2 i co 4 rzędzie 
10 razy/ w co 2 i co 4 rzędzie 12 razy = 70/78/82/86 oczek. 
Główka rękawa – na wysokości 25 cm zamknij po 2 oczka na brzegach 1/1/2/2 razy, zmniejsz ilość oczek (wskazówka 
I) – 1 oczko na brzegach 17/17/18/19 razy i po 1 oczko po przerobieniu 4 rzędów. Następnie zamknij na brzegach 2 
oczka 3 razy i 3 oczka jeden raz. Luźno zamknij pozostałe oczka kiedy główka rękawa mierzy 15/15/16/16 cm. 

Zakończenie:
Zszyj szwy ramion i boki, z podkroju szyi zbierz 120/124/128/132 oczka  w kolorze antracytowym (przód 74/76/78/80 

oczek, tył 46/48/50/52 oczka). Dziergaj wzorem I w okrążeniach . Luźno zamknij oczka kiedy pliska mierzy 3 cm. 

Wszyj rękawy.


