
Couscous czapka
by Iwona Eriksson

Włóczka: Lana Gatto perlata d'Australia 80 g lub inna
włóczka o podobnej grubości / próbce

Druty: 3,5 mm, 4 mm na żyłce, lub skarpetkowe do
wyboru

Próbka: 10 cm  =  20 oczek na drutach 4 mm

Rozmiar: jeden uniwersalny rozmiar pasujący na
większość głów: obwód głowy 54-56 cm

Inne: markery: A, B, C ( każdy w innym kolorze), 
igła dziewiarska

 
OPIS: Prosta damska czapka wykonana ściegiem

kombinowanym z prawych i lewych oczek uzupełniona
dwoma warkoczami. Wykonana podwójną nitką podaną
wyżej włóczką. Jakkolwiek można wykonać ją włóczką o
podobnej grubości podwójnej nitki powyższej włóczki.
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OZNACZENIA:
DD - dodatkowy drut
Dl - jedno oczko dodane lewe z nitki poprzecznej
l - lewe 
lrnl - lewe razem na lewo
M - marker, MA - marker A, MB - marker B
o - oczko
Okr. - Okr.
p - prawe
prnp -  razem na prawo
prnpt - prawe razem na prawo od tyłu
rnp -  razem na prawo
rnpt -  razem na prawo od tyłu
prnp-ś -  prawe razem na prawo tak by środkowe oczko 
było na wierzchu
WARKOCZ -  warkocz (przełożyć 4o na DD - dodatkowy 
drut - zostawić z tyłu robótki, 4p, 4p z dodatkowego drutu)
WARKOCZ2 -  przełożyć 4o na DD - dodatkowy drut - 
zostawić z tyłu robótki, 2p przerobić jako 2prnpt, 2p i z 
dodatkowego drutu 2p,  2 p przerobić jako 2prnpt)
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WYKONANIE:
Nabrać 102 o podwójną nitką na druty 3,5 połączyć 
robótkę tak, by robić w okrążeniach.
Robić ściągacz: 2p, 1l
Robić na wysokość 7 cm
Zaznaczyć markerem C, początek rzędu.

Zmienić na druty 4 - przejść do wykonywania ściegu:

Okr.1: *2p,1l*, *  * wykonać  13 razy, 2p, 1Dl, 1l, 1Dl, 
MA, 8p, 1Dl,1l, 1Dl, *2p,1l*, *  * wykonać 13 razy, 2p, 
1Dl, 1l, 1Dl, MB, 8p, 1Dl,1l, 1Dl,  (110 oczek na drutach)
Okr.2: lewe aż do MA, 8p, lewe aż do MB, 8p, 3l,
Okr.3: *2p,1l*, *  * wykonać 14 razy, 2l, MA, 8p, 
3l, *2p,1l*, *  * wykonać 14 razy, 2l, MB, 8p, 3l
Okr.4, 5: jak okr.3
Okr.6: lewe aż do MA, WARKOCZ (przełożyć 4o 
na DD - dodatkowy drut - zostawić z tyłu robótki, 
4p, 4p z dodatkowego drutu), lewe aż do MB, 
WARKOCZ (przełożyć 4o na DD - dodatkowy drut 
- zostawić z tyłu robótki, 4p, 4p z dodatkowego 
drutu), 3l,

Okr.7, 8, 9: jak okr.3 
Okr.10: lewe aż do MA, 8p, lewe aż do MB, 8p, 3l,

Okr.11, 12, 13: jak okr.3
Okr.14: lewe aż do MA, 8p, lewe aż do MB, 8p, 3l,

Okr.15, 16, 17: jak okr.3
Okr.18: lewe aż do MA, WARKOCZ, lewe aż do 
MB, WARKOCZ, 3l,

Okrążenia 7-18 powtórzyć jeszcze 2 razy - razem 3 
powtórzenia,

Okr.43, 44, 45: jak okr.3
Okr.46: lewe aż do MA, 8p, lewe aż do MB, 8p, 3l,

Okr.47, 48, 49: jak okr.3
Okr.50: lewe aż do MA, 8p, lewe aż do MB, 8p, 3l,

Okr.51: jak okr.3
Okr.52: *2prnp, 1l, 2 prnpt, 1l* * * wykonać 7 razy,
2lrnl, 8p, 2lrnl, 1l, *2prnp, 1l, 2 prnpt, 1l*, * * 
wykonać 7 razy, 2lrnl, 8p, 2lrnl, 1l, (78 oczek na 
drutach)
Okr.53: *1p, 1l*, * * wykonać 13 razy, 1p, 2lrnl, 8p,
2lrnl, *1p, 1l*, * * wykonać13 razy, 1p, 2lrnl, 8p, 
2lrnl, (74 oczek na drutach)

Okr.54: lewe aż do MA, WARKOCZ2, lewe aż do 
MB, WARKOCZ2, 1l,

Okr.55: *1p, 1l*, * * powtarzać aż do MA, 6p, 1l,  
*1p, 1l* * * powtarzać aż do MB, 6p, 1l,
Okr.56: *3rnp, 1l,  3rnpt, 1 l* * * wykonać 3 razy, 
3rnp, 2rnpt, 2prnpt, 2prnp, 2rnp, *3rnp, 1l,  3rnpt, 1 
l* * * wykonać 3 razy, 3rnp, 2rnpt, 2prnp, 2rnp (34 
oczka na drutach)
W powyższym rzędzie zdjąć markery

Okr.57: *1p, 1l* wykonać 6 razy, 1p, 2prnpt, 2prnp, 
*1p, 1l* wykonać 6 razy, 1p, 2prnpt, 2prnp, (30 
oczek na drutach)
Okr.58: *1p, 1l* wykonać 6 razy, 3p, *1p,1l* - 
wykonać 6 razy , 3p (30 oczek)

Odciąć nitkę pozostawiając ok. 15 cm, przeciągnąć 
przez wszystkie pozostałe oczka i ściągnąć razem.
Zakończyć nitki, zblokować (niekoniecznie) i nosić.

Miłego dziergania!
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