


Kardigan „Wiosenne Przebudzenie”
Autorką wzoru jest Jutta Bucker,  

tłumaczenie z języka niemieckiego wykonała Mariola Rychel
Rozmiar: S, M, L, XL
Wymiary: obwód 106 (116/124/134) cm, Długość 60(61.5/63/65) cm

Materiał: 
Włóczka Art Deco Atelier Zitron (80% wełna merino, 20% poliamid),100 g – 400 m – 300 (300/400/400) w kolorze 02, resztki 
pasującego merino na rękawy w kolorach jasnozielony i turkusowy, moher Extra Klasse 75 (100/100/125 g) w kolorze ecru 
nr 4511, po motku moheru w kolorze zielonym 4506 oraz turkusowym 4516. Według uznania, resztki czerwonej włóczki do 
wykończenia.
Druty: 4.0 oraz 4.5 na żyłce 80 cm, szydełko nr 3,5
5 guzików
Próbka: ściegiem gładkim prawym 19 oczek i 25 rzędów to kwadrat 10 cm x 10 cm, wzór ażurowy na 11 oczek to 4,5 cm.

Wzór:
Ścieg gładki prawy, prawa strona robótki oczka prawe, lewa strona robótki oczka lewe
Wzór ażurowy na 11 oczek – przerabiaj wg schematu, stale powtarzaj rzędy 1-4
Plisa na guziki – ilość oczek podzielna przez 4+2
1. Rząd - *2 oczka prawe, 2 oczka lewe* powtarzaj **, 2 oczka prawe
2. Rząd – przerób oczka jak schodzą z drutów
Stale powtarzaj rzędy 1-2
Kardigan jest dziergany podwójną nitką  Art Deco i moheru Extra Klasse w wybranych kolorach według następującej 
kolejności na przodach i tyle:
*15 rzędów Merino i Moher w zieleni
20 rzędów Merino i Moher w ecru
15 rzędów Merino i Moher turkusowy
20 rzędów Merino i Moher ecru
Od * jeszcze 1 raz powtórz, następnie kontynuuj z moherem ecru.

Sposób wykonania:
Tył:

włóczką Art Deco i moherem w zieleni nabierz 109 (119/127/137) oczek na druty nr 4.5 i dziergaj kolejnością pasków ściegiem 
gładkim prawym, umieszczając na środku pleców wzór ażurowy na 11 oczek.
Dziergaj aż otrzymasz 37 cm od nabrania, w tym momencie zaczynamy wyrabiać podkrój pachy – przez 6 rzędów zamykaj 
początkowe 5 oczek = 79 (89/97/107) oczek, kończąc podkrój przy jego wysokości 17,5 (19/20.5/22,5) cm.

Skos ramienia: 
1.-2. Rząd na początku każdego rzędu zamknij 4(5/6/6) oczek
3.-6. Rząd na początku każdego rzędu zamknij 4 (5/5/6) oczek
7.  Rząd – zamknąć  (5/5/6) oczek, 11 (11/14/15) oczek prawych, nową nitką zamknąć środkowe 25/27/29/31 oczek i zakończyć 

wzorem.
Lewa strona podkroju dekoltu:
8. Rząd- zamknąć  4 (5/5/6)  oczek i dziergać dalej
9. Rząd – zamknąć 3 oczka i dziergać dalej
10. Rząd – jak rząd nr 8
11. Rząd – dziergaj wg wzoru
12. Rząd – końcowe 4 (3/5/5) oczek zakończ

Prawa strona podkroju dekoltu:
8.Rząd – 3 oczka zakończ i dziergaj dalej
9. Rząd – zamknąć 4 (5/5/6) oczek i dziergaj dalej
10.Rząd – dziergać wg wzoru
11. Rząd – zamknij końcowe 4 (3/5/5) oczek



Prawy przód
Nabierz włóczką merino z moherem w kolorze zielonym na druty nr 4.5 – 53 (58/62/67) oczek i dziergaj następująco:
1. Rząd – 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 3 oczka prawe, 2 oczka lewe, reszta oczek ścieg gładki prawy
2. Rząd – oczko brzegowe, przerabiaj oczka jak schodzą z drutów
3. Rząd – 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 1 narzut, 1 podwójne przeciągnięcie, 2 oczka lewe, reszta oczek ścieg gładki prawy
4.  Rząd – oczko brzegowe, oczka na lewo do 7 rzędu przed końcem, następnie 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 narzut, 1 oczko 

lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
Stale powtarzaj te rzędy w kolejności kolorów wykorzystanych na tyle aż uzyskasz 37 cm od nabrania oczek.

Podkrój pachy:
1., 3. i 5. Rząd -  zakończyć 5 oczek i dziergać dalej
2.  Rząd i inne rzędy parzyste (tył robótki) – dziergaj wg wzoru – 38 (43/52/57) oczka 

Przy długości dzianiny 49 (49,5/50/52) cm rozpocząć podkrój dekoltu i ramion
1. Rząd – zakończyć 9 (10/10/11) oczek i dziergać dalej
2. Rząd – dziergać wg wzoru
3. Rząd – zakończyć 2 oczka i dziergać dalej
4. Rząd – dziergać wg wzoru
5. Rząd – 1 oczko brzegowe, 1 oczko prawe, 1 pojedyncze przeciągnięcie, dziergaj wg wzoru. 

Rzędy 4.-5. powtórz jeszcze 2 (2/3/3) razy równocześnie  wyrabiając skos ramienia jak w tyle robótki.

Gdy uzyskasz głębokość podkroju dekoltu około 12 (12/13/13), odłóż wszystkie oczka.
Lewy Przód dziergaj w układzie odwrotnym.

Rękawy:
Resztką wybranego merino w kolorze zielonym i moherem w kolorze zielonym nabrać 43 (43/57/57) oczek, pierwszy rząd 
przerobić na prawo, następnie dziergać ściegiem gładkim prawym. Łącznie 10 rzędów, następnie zmienić kolory rękawa na 
turkusowe merino i turkusowy moher i dziergać tak samo. Następnie zmienić włóczkę na Art Deco i moher w kolorze ecru 
i dziergać dalej dodając równomiernie  6 oczek  - 49(53) oczka. Na środku rękawa umieścić wzór ażurowy na 11 oczek. Po 7 
rzędach od dobrania oczek rozpocząć kształtowanie rękawa jak w rozmiarach:
Rozmiar S 

1 rząd dobierania – 1 oczko prawe, z nitki rzędu poprzedniego  wyciągnąć oczko (na początku i na końcu rzędu), dziergaj 
dalej wg wzoru
9 rzędów dziergać wg wzoru
Te 10 rzędów powtórzyć jeszcze 3 razy, 7 rzędów dziergać wg wzoru, wykonać rząd dobierania oczek. Te 8 rzędów wykonać 
jeszcze 4 razy – w sumie 69 oczek

Rozmiar M 
1 rząd dobierania jak w rozmiarze S, 7 rzędów dziergać wzorem. Te 8 rzędów powtórzyć jeszcze 4 razy, 5 rzędów dziergać 
wzorem, 1 rząd dobierania. Te 6 rzędów powtrózyć jeszcze 6 razy – 75 oczek w sumie.

Rozmiar L 
1 rząd dobierania jak w rozmiarze S, 5 rzędów dziergać wzorem. Te 6 rzędów powtarzaj 12 razy – 81 oczek

Rozmiar XL 
1 rząd dobierania jak w rozmiarze S, 5 rzędów dziergać wzorem. Te 6 rzędów powtarzaj 7  razy. 3 rzędy dziergaj wzorem, 1 
rząd dobierania. Te 4 rzędy powtórz jeszcze 8 razy – 89 oczek.

Przy długości rękawa około 48 cm należy wyrobić główkę rękawa. 
Rzędy 1-12 – na początku z każdego z nich zakończ 5 oczek z każdej strony.
Zamknij wszystkie oczka.
Wszystkie części namocz i pozostaw do wyschnięcia, następnie zszyj, wszyj rękawy i wykonaj plisę na guziki. Włóczką Art Deco 
i moherem w kolorze ecru na druty nr 4.0 nabierz  82 (86/90/94) oczka  i dziergaj wzorem plisy około 7 cm,  następnie luźno 
zakończ oczka. Na jednej z plis wykonaj dziurki na guziki. 
Dekolt wykończ pliską z oczek prawych. Nabierz 88 (94/100/106) oczek z dekoltu, przerób 1 rząd oczek prawych i zakończ 
oczka.
Przyszyj guziki.
Wedle uznania czerwoną włóczką wyszyj wzór rękawa jak na zdjęciu.






