
Kapcie na drutach 
 

Nabierz na druty 31 oczek tak, aby pozostał  ok 30 cm ogonek nitki. 

1 rz. wszystkie oczka na prawo - umieść marker po 10 i po 21 oczku (10-m-11-m-10) 

Jeśli robisz z innej włóczki lub potrzebujesz dużo większego albo dużo mniejszego rozmiaru, nabierz 

oczka w ten sposób, aby na boki była liczba parzysta, a w środku było o 1 oczko więcej n p (8-9-8) lub 

(16-17-16). 

2 rz. oczka prawe do markera, przesuń marker, 1 lewe, 9 prawych*, 1 lewe, przesuń marker, prawe 

do końca 

*jeśli masz inna liczbę oczek to rób oczka prawe aż zostanie 1 oczko przed markerem – przerób je na lewo 

3 rz. wszystkie oczka na prawo 

Powtarzaj rzędy 2 i 3, aż prostokąt będzie miał taką długość jak pół stopy. 

Teraz zdecyduj którą wersję robisz dalej. Markery można już wyjąć.

Wersja najłatwiejsza: 

1 rz. : [1 prawe, 1 lewe ] aż zostanie 1 oczko, 

przerób je na prawo 

2 rz. [1 lewe, 1 prawe] aż zostanie 1 oczko, 

przerób je na lewo. 

 Powtarzaj te 2 rzędy, aż kapeć będzie miał  

1 cm mniej niż długość stopy.  

W kolejnym rzędzie, przełóż bez przerabiania 

pierwsze oczko, a dalej przerób każde 2 oczka 

razem na prawo = 16 oczek. 

Wersja bez szycia przodu 

1rz. [1p, 1l] aż zostanie 1 oczko, przerób je 

razem z pierwszym, jednocześnie zamykając 

robótkę w kółko, włóż marker. 

1 okr. 1 lewe, 1 prawe do markera. 

Powtarzaj to okrążenie, aż kapeć będzie miał  

1 cm mniej niż długość stopy. 

W ostatnim okrążeniu przerób każde 2 oczka 

razem na prawo = 15 oczek. 

 

Utnij nitkę zostawiając ok. 40 cm kawałek. Nawlecz ją na igłę i przeciągnij przez wszystkie oczka. 

Wyjmij drut i ściągnij nitkę. Dla bezpieczeństwa zrób supełek lub powtórnie przepleć przez oczka. 

W wersji najłatwiejszej zszyj jeszcze oba boki od palców do miejsca gdzie zmienia się ścieg.  

Złóż kapeć  na pół i zszyj tył pozostawionym ogonkiem nitki. Zabezpiecz, schowaj końcówkę. 

Zabezpiecz nitkę i ukryj koniec.  

pełna instrukcja i video  https://otulove.pl/2019/03/kapcie-na-drutach.html  

https://otulove.pl/2019/03/kapcie-na-drutach.html

