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Debiutantka 

         

 

Wzór na tę chustę jest moim pierwszym oficjalnie opublikowanym wzorem, a jej wykonanie jest na tyle łatwe, że poradzi sobie z nią nawet  

zupełnie początkująca dziewiarka - stąd nazwa.  

Dla osób bardziej wprawionych przyda się jako tzw. robótka telewizyjna. 

Sprawdzi się również świetnie do wykończenia pojedynczych motków pozostałych po wcześniejszych robótkach lub spontanicznych 

zakupach, ponieważ wzór można dopasować do posiadanych zapasów.  

Jest to chusta w kształcie kopniętego trójkąta – dziergana w poprzek, ściegiem francuskim, zakończona ażurowym panelem. 

Wzór jest powtarzalny i można go powiększać i zmniejszać zarówno w obrębie części „francuskiej” jak i w ażurowej. 

W część francuską wplecione są kolorowe paski – można je pominąć 
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Druty: rozm. 3,5 mm,  na żyłce o dł. 80 cm, 

Włóczka – każda o metrażu  400 - 500m/100g   

Moja wykonana jest z ok. 600 m włóczki Baby Wool Gazzal  

50g -200m (40% wełna merino, 20% sztuczny kaszmir, 40% 

akryl) – po jednym motku każdego koloru (1 granat, 2 niebieski, 

3 szary), ale równie dobrze będzie wyglądała w wersji jedno-  lub 

dwukolorowej. 

Próbka -  22 oczka x 28 rz = 10x10cm (ścieg francuski) 

Tak naprawdę w tym wzorze próbka nie jest szczególnie istotna – 

w zależności od użytej włóczki, uzyskasz różny rozmiar.  

Jeśli jednak planujesz dziergać z zupełnie innej włóczki, 

potrzebny metraż może być inny.  

Jak wspomniałam wyżej wzór można łatwo dostosować do 

posiadanej ilości włóczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skróty w opisie: 

k - oczko prawe  
P- oczko lewe 
kfb –przerób oczko prawe od przodu i od tyłu – powstaną dwa 
oczka 
yo – narzut 
k2tog – przerób 2 oczka razem na prawo (pochylone w prawo)  
ssk –  przerób 2 oczka razem (pochylone w lewo)  
M- marker 
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Wykonanie: 

Nabierz 2 oczka kolorem 1 

I  –  k1, kbf  

II – k1, kbf, k1 

III – k1, kbf, oczka prawe do końca 

IV – k1, k2tog, kfb, k1 

 

Rząd 1: k2, yo, oczka prawe, aż zostaną  3 oczka, k2tog, k1 

Rząd 2:  oczka prawe aż zostaną 2 oczks, kfb, k1 

 

Powtórz te 2 rzędy 65 razy i dodatkowo 1 raz rząd 1. 

Dołącz nitkę w kolorze 2 i przerób rzędy 2 i  1 

Rząd 3 : k3, [k1, yo], aż zostaną  4 oczka,  k2, kfb, k1 

Rząd 4: k2, yo, [oczka przerabiaj na lewo, narzuty spuść z drutu bez przerabiania], aż zostaną  3 oczka, k2 tog, k1 

 

Przerób rząd 2 i 1, utnij nitkę kolor 2 
Przerób rząd 2 i 1 kolorem nr 1 – utnij nitkę kolor 1 
Dołącz nitkę w kolorze 3 i powtórz  45 razy rzędy 2 i 1 – nie ucinaj nitki 
Dołącz nitkę w kolorze 2 i przerób rzędy 2 i 1 – utnij nitkę 
Przerób rzędy 2 i 1 kolorem 3 – nie ucinaj nitki 
Dołącz nitkę w kolorze 1 i przerób rzędy 2 i 1 – utnij nitkę. 
 

Kontynuuj kolorem 3, powtarzając rzędy 2 i 1, aż na drucie będzie ilość oczek podzielna przez 12 + 6 

Dołącz nitkę w kolorze 1 i przerób rząd 2  i rząd 1 umieszczając marker po pierwszych 4 oczkach (k2, yo, k1 – M) 

Dołącz nitkę w kolorze 2 

 

mailto:kontakt@otulove.pl


 

Debiutantka © Kamila Wojciechowska  kontakt@otulove.pl   otulove.pl  

 

4

 

Wzór ażurowy - motyw opisany w [nawiasie] jest rozrysowany na schemacie – str 5 

Fala 1 

Rząd 1: k3, yo,  [k2 tog x 2, (yo, k1)x3, yo, sskx2, k1] – powtarzaj do M, ssk, kfb, k1 
Rząd 2: k2, yo, oczka prawe do M, oczka lewe, aż zostaną 3 oczka, k2 tog, k1 
Rząd 3: k3,  yo, [k2 tog x 2, (yo, k1)x3, yo, sskx2, k1] powtarzaj do M, ssk, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, kfb, k1 
Rząd 4: tak jak rząd 2 
Rząd 5: k3,  yo, [k2 tog, k3, yo, k1, yo, k3, ssk, k1] powtarzaj do M, ssk, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, kfb, k1 

Rząd 6: jak rząd 2 
Rząd 7: k3, yo, oczka prawe do M, ssk, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, kfb, k1 
Rząd 8: k2, yo, oczka prawe, aż zostaną 3 oczka, k2 tog, k1 
Powtórz rz. 7 i 8 

 

Fala 2 

Rząd 1: k3, yo, [k2 tog x 2, (yo, k1)x3, yo, sskx2, k1] powtarzaj do M, ssk, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, kfb, k1 
Rząd 2: k2, yo, oczka prawe do M, oczka lewe, aż zostaną 3 oczka , k2tog, k1 
Rząd 3 k3, yo, [k2 tog x 2, (yo, k1)x3, yo, sskx2, k1] powtarzaj do M, k2tog x2, (yo, k1)x2, umieść M2, ssk, kfb 
Rząd 4: k2, yo, oczka prawe do M2, oczka lewe, aż na drucie zostaną 3 oczka, k2tog, k1 
Rząd 5: k3, yo, [k2 tog x 2, (yo, k1)x3, yo, sskx2, k1] powtarzaj do M, k2 tog, k3, yo, k1, yo, k1, M2, ssk, k1, kfb, k1 
Rząd 6: tak jak rząd 4 
Rząd 7: k3, yo, oczka prawe do M2, ssk, k2, kfb, k1 
Rząd 8: k2, yo, oczka prawe, aż zostaną 3 oczka, k2 tog, k1 
Powtórz rz. 7 i 8 
 
Fala 3 
 
Rząd 1: k3, yo, [k2 tog x 2, (yo, k1)x3, yo, sskx2, k1] powtarzaj do M, k2 tog x 2, (yo, k1) 2 x, usuń M2, yo, k1, yo, ssk x2, k1, umieść M2, 

ssk, k1, kfb, k1 
Rząd 2: k2, yo, oczka prawe do M2, oczka lewe, aż zostaną 3 oczka , k2tog, k1 
Rząd 3-10:  tak samo jak w fali 1 
 
Powtórz fale 2 i 3 jeszcze raz (lub więcej jeśli chcesz, aby ażurowy panel był szerszy). 

 

mailto:kontakt@otulove.pl


 

Debiutantka © Kamila Wojciechowska  kontakt@otulove.pl   otulove.pl  

 

5

 

 

Zakończenie 

Zamknij luźno oczka,  pochowaj nitki , wypierz chustę delikatnie w ciepłej wodzie i rozłóż na płasko upinając, aby wzór się ładnie 

zblokował. Pozostaw, aż zupełnie wyschnie. 

 

Schemat motywu ażurowego 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oczko prawe (k) 

Oczko lewe (p) 

Narzut (yo) 

ssk –  przerób 2 oczka razem 

(pochylone w lewo) 

k2tog – przerób 2 oczka razem 

na prawo (pochylone w prawo)  
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Ten wzór w wersji polskiej jest dostępny wyłącznie jako prezent w podziękowaniu za zapisanie się do newslettera na stronie otulove.pl 

Proszę jednak o uszanowanie praw autorskich -  nie rozpowszechniaj go, nie kopiuj, ani nie sprzedawaj. 
 

Z gotową chustą możesz zrobić co zechcesz.  
Będzie mi miło, jeśli udostępniając w internecie jej zdjęcia , podasz namiary na moją stronę, aby inni też mogli skorzystać z wzoru.  

Chętnie również zamieszczę Twoje zdjęcia w galerii na moim blogu oraz na stronie projektu na Ravelry. 
I proszę o wyrozumiałość w kwestiach technicznych – to mój pierwszy raz. Nie wahaj się napisać do mnie coś jest niejasne lub jeśli 

znajdziesz błąd. 
Życzę miłego dziergania  
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