


Top dekolt woda zwany „Biust w wodzie”
wzór pochodzi z Gazety FAM nr 197

tłumaczenie wzoru wykonała Mariola Rychel z e-dziewiarka.pl

Słówko od Mariolci:
Dekolt woda zawsze mnie korci i nęci. W przypadku tego wzoru skorzystałam z włóczki Marlene 066 (3 motki) na tył i przód, 
oraz włóczki Carly 066 na boki (1,5 motka).  To są cieńsze włóczki niż te z przepisu. Druty też miałam mniejsze 3,75 (korpus), 
3.5 (boki). W związku z tym poniższy wzór był dla mnie jedynie inspiracją, moja wersja była dziergana dla tyłu i przodu na 
74 oczka, boki miałam na 50 oczek. Top jest krótszy i dekolt woda jest mniejszy, dzięki temu nie muszę szukać koszulek pod 
spód. Mniejszy spadek „wody” uzyskałam poprzez mniejsze dobieranie oczek w dzierganiu przodu. Zanim do takiego wniosku 
spłycenia wody doszłam, musiałam podpruć kawałek przodu. Dekolt z tyłu obrobiłam szydełkiem oczkami rakowymi, na dole 
zrobiłam ściągacz jak w przepisie, tylko krótszy.  Ogólnie można rzec, taki sam, ale inny :) Efekt możecie ocenić same.
Wzór opisany jako wzór II – w tym przypadku zachęcam do obejrzenia mojego filmiku  (odcinek 104) „Prosty ażur na 4 rzędy”.

Rozmiar S/M/L/XL

Wymiary: 
Obwód 84/92/100/108 cm, Długość: 56 cm

Materiał: 
Włóczka Lang Yarns Casino (Bawełna, Akryl, Poliester), 200/250/300/350 g  = 4/5/6/7 motków, druty nr 4.0, 3.5.

Wzór I: 
druty nr 4 – ścieg gładki prawy

Wzór II 
Prosty Ażur na 4 rzędy :) - filmik na YT

Wzór III 
2 oczka prawe, 2 oczka lewe. W rzędach powrotnych jak schodzą z drutów

Próbka: 
24 oczka i 32 rzędy to kwadrat 10 cm x 10 cm wzorem nr 1
24 oczka i 24 rzędy to kwadrat 10 cm x 10 cm – przy wzorze nr II

Tył: 
Nabrać 60/64/70/74 oczka i dziergać wzorem I, następnie wykonać podkrój szyi – przy 52 cm od nabrania (mierzyć na wiszą-
co), zamknąć środkowe 28/30/30/32 oczka i z każdej strony zamknąć jeszcze co drugi rząd 1x 5//5/6/6 oczek, 1x3 oczka, 1x2 
oczka, 2 x 1 oczko. Przy całkowitej długości 56 cm zamknąć pozostałe oczka (4/5/7/8)oczek.

Przód: 
Przerabiać jak tył, dekolt woda – Przy długości około 34/33/32/30 cm rozpocząć dodawanie oczek na brzegach co 2. rząd 
17/17/17/18 x 1 oczko = 94/98/104/110 oczek. Następnie co 2.rząd dodawać na zmianę 1x2 oczka oraz 1x1 (w sumie 
27/30/33/36 oczek dodanych w tym etapie, w sumie 148/158/170/182 oczka. Przy długości całkowitej 56 cm od początku 
zamknąć wszystkie oczka.

Bok (2 sztuki) 
Nabrać 46/50/56/60 oczek, dziergać wzorem II. Przy długości 36/35/34/32 cm od nabrania zamknąć środkowe 6/8/10/12 
oczek i z obu stron jeszcze co 2. rząd 1x2/2/3/3 oczka, oraz co 4. rząd 2x2 oczka. Przy 56 cm od nabrania zamknąć pozostałe 
14/15/16/17 oczek.

Wykończenie: 
Zszyć części, z dołu dzianiny nabrać 208/228/248/268 oczek i dziergać wzorem III. Przy 6 cm ściągacza zamknąć pozostałe 
oczka. Wykończenie pachy: nabrać 80/84/86/92 oczka, przerobić 1 rząd oczek lewych i zamknąć oczka na lewo.




