
Chusta Notime
by Iwona Eriksson

Włóczka: 
Austermann, hand-painted, 100 g - 420 m, 
Fingering / 4 ply

Druty: 
3,75 mm na żyłce z żyłką długości 100 lub 120 cm, 

Próbka:  
Próbka nie jest taka ważna. Długość i szerokość 
chusty zależeć będzie od użytej włóczki.

Jakkolwiek nie używaj cieńszej włóczki niż ta, 
ponieważ chusta będzie zbyt mała.

Rozmiar:  140 cm x 60 cm – po blokowaniu
 

Inne:
marker, igła dziewiarska
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OZNACZENIA:
2prnp -  2 prawe razem na prawo
2prnpt - 2 oczka prawe razem na prawo od tyłu
3prc - 3p razem na prawo z oczkiem centralnym na wierzchu 
- zdjąć na prawo 2 pierwsze oczka, przerobić kolejne o na 
prawo, przeciągnąć 2o zdjęte przez oczko przerobione,
DW - drut do warkoczy
l - lewe 
LS3/2 - 5o skrzyżowanych w lewo - przekładamy 3o na DW, 
zostawiamy przed robótką, przerabiamy na prawo kolejne 
2o, przerabiamy oczka z DW na prawo,
LS - lewa strona roboty
m - marker, 
n - narzut
o - oczko
oś - oczko środkowe
p - prawe
PS - prawa strona roboty 
PS3/2 - 5o skrzyżowanych w prawo - przekładamy 2o na DW,
zostawiamy za robótką, przerabiamy na prawo kolejne 3o, 
przerabiamy oczka z DW na prawo,
sm - spuść marker, (przełóż na drugi drut)
um - umieść marker 
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INFORMACJA O WZORZE:

Klasyczna chusta w kształcie trójkąta. 
Po sukcesie mojej chusty Efekt Motyla postanowiłam
zaprojektować jeszcze jedną prostą w wykonaniu trójkątną
chustę, która może znaleźć miejsce w niejednej garderobie.

Chusta składa się z trzech części. 
Część pierwsza: ścieg ażurowy z diagramów 1 – 9, 
Część druga: ścieg warkoczowo-ażurowy – diagram 10, 
Część trzecia: zakończenie – diagram 11.

Chustę tę nazwałam „Notime” czyli „Brak czasu” ponieważ
pomiędzy jej wykonaniem, a publikacją minęło sporo
miesięcy. Zgadnij dlaczego? Dlatego, że trudno było mi
znaleźć czas na napisanie tego wzoru.
Jakkolwiek wzór doczekał światła dziennego i mam nadzieję,
że będzie się on cieszył popularnością.

Wzór ten jest w języku polskim z oznaczeniami polskimi. 
Jeśli wolisz oznaczenia angielskie pobierz plik z wzorem  w
tym samym miejscu, w którym pobrałaś ten egzemplarz.

Do wykonania tej chusty potrzebna jest znajomość oczek
prawych, lewych, narzutów, oczek przerabianych razem oraz warkoczy.

WYKONANIE:

Narzucamy na druty 3 oczka. Przerobić oczkami prawymi 6 rzędów (ściegiem francuskim).
Przekręcamy robótkę w prawo,  nabieramy 3 oczka na dłuższym boku, przekręcamy robótkę jeszcze raz w 
prawo, nabieramy 3 oczka na krótkim boku – razem 9 oczek.  
 
Rząd 1 (LS): 3p, n, 1l, n, 1l(oś), um, n, 1l, n, 3p, (13 o),
Rząd 2 (PS): 3p, n, 3p, n, sm, 1p(oś), n, 3p, n, 3p,  (17 o),
Rząd 3 (LS): 3p, n, lewe aż są 3 o do końca, n, 3p (19 o), 
Rząd 4 (PS): 3p, n, 6p, n, sm, 1p(oś), n, 6p, n, 3p  (23 o),
Rząd 5 (LS): jak rząd 3 (25 o),

Część 1:

Rząd 6: wyrabiamy kolejno diagramy 1 - 8  – diagramy czytamy od strony prawej do lewej.
Rzędy parzyste nie są zaznaczone w diagramach. Oczka w tych rzędach przerabiamy w następujący sposób:
3op, lewe (narzuty przerabiamy na lewo) aż mamy 3 o do końca, 3op

W rzędach mamy umieszczony marker przy oczku środkowym. W opisie diagramów jest on podany tylko w 
rzędach 5 i 11 jako punkt pomocniczy w przerabianiu oczek prawych i narzutów. W pozostałych rzędach 
przesuwamy go tylko z jednego drutu na drugi w tym miejscu, w którym jest on umieszczony.

Część zaznaczoną na czerwono (czerwonym prostokątem) w diagramach powtarzamy:

W diagramie 1 – tylko jedno powtórzenie po zakończeniu diagramu mamy 49 o
W diagramie 2 – razem dwa powtórzenia, po zakończeniu diagramu mamy 73 o 
W diagramie 3 – razem trzy powtórzenia - po zakończeniu diagramu mamy 97 o
W diagramie 4 – razem pięć powtórzeń - po zakończeniu diagramu mamy 121 o
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 DIAGRAM 1:          DIAGRAM 2:            DIAGRAM 3:             DIAGRAM 4: 
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OZNACZENIA W DIAGRAMIE:

INSTRUKCJE PISANE:
.

DIAGRAM 1:
Rząd 1 (PS): 3p, n, 2p, 2prnpt, 1p, n, 4p, n, 1p, n, 4p, n, 1p, 2prnp, 2p, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3 o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 2p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 2p, n, 1p, n,  2p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 2p, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS): 3p, n, 3p, n, 1p, 2prnp, 5p, n, 1p, 2prnp, 1p, n, 1p, 2prnpt, 1p, n, 5p, 2prnpt, 1p, n, 3p, n, 3p
Rząd 9 (PS): 3p, n, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 
2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p, n, 3p
Rząd 11 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p

DIAGRAM 2:
Rząd 1 (PS): 3p, n, 2prnpt, 1p, n, *5p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz,  n, 1p, n, 2p, n, *p, 2prnp, 5p, 
n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz, 1p, 2prnp, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3sts do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 2prnpt, 1p, n, 1p, *n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz,  n, 1p, 
2prnp, n, 1p, n, 2prnpt, 1p, n, 1p, *n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz, n, 1p, 2prnp, 
n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS): 3p, n, 6p, *3p, n, 1p, 2prnp, 2p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz, 5p, n, 1p, n, 6p, *3p, n, 1p, 2prnp, 2p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz, 5p 
Rząd 9 (PS): 3p, n, 7p, *2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz, 6p, n, 1p, n, 7p, *2prnpt, 
1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze jeden  raz, 6p, n, 3p
Rząd 11 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p

DIAGRAM 3:
Rząd 1 (PS): 3p, n, 5p, *1p, 2prnpt, 1p, n, 4p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, 4p, n, 1p, n, 4p, * 4p, n, 1p, 2prnp, 1p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, 5p, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 6p, * 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, 5p, n, 1p, n, 5p, * 1p, 
2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp*,  pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, 6p, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p, 
Rząd 7 (PS): 3p, n, 7p, n, *1p, 2prnp, 5p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, 1p, 2prnp, 5p, n, 1p, n, 5p, 2prnpt, 1p, * n, 
5p, 2prnpt, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, n, 7p, n, 3p
Rząd 9 (PS): 3p, n, 5p, 2prnpt, 1p, n, 1p, * n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*,pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, n, 
1p, 2prnp, 5p, n, 1p, n, 5p, 2prnpt, 1p, n, *1p, n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 2 razy, 1p, 
n, 1p, 2prnp, 5p, n, 3p 
Rząd 11 (PS): 1 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
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DIAGRAM 4:
Rząd 1 (PS):  3p, n, 3p, *1p, 2prnpt, 1p, n, 4p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, 2p, n, 1p, n, 2p, * 4p, n, 1p, 2prnp, 1p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, 3p, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 4p, *2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, 3p, n, 1p, n, 3p, *1p, 2prnpt, 
1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp*,  pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, 4p, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS):  3p, n, 5p, n, *1p, 2prnp, 5p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, 1p, 2prnp, 3p, n, 1p, n, 3p, 2prnpt, 1p, * n, 
5p, 2prnpt, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, n, 5p, n, 3p 
Rząd 9 (PS):  3p, n, 3p, 2prnpt, 1p, n, 1p, * n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*,pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, n, 1p, 
2prnp, 3p, n, 1p, n, 3p, 2prnpt, 1p, n, *1p, n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 4 razy, 1p, n, 1p, 
2prnp, 3p, n, 3p 
Rząd 11 (PS):  3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p

Wyrabiamy dalej kolejno diagramy 5,6,7,8 - wyrabiając je od strony prawej do lewej.
Rzędy parzyste nie są zaznaczone w diagramach. Oczka w tych rzędach przerabiamy w następujący sposób:
3op, lewe (narzuty przerabiamy na lewo) aż mamy 3 o do końca, 3op

Część zaznaczoną w diagramach czerwonym prostokątem powtarzamy:
W diagramie 5 – razem 7 powtórzeń - po zakończeniu diagramu mamy 144 o
W diagramie 6 – razem 8 powtórzeń - po zakończeniu diagramu mamy 169 o
W diagramie 7 – razem 9 powtórzeń - po zakończeniu diagramu mamy 193 o
W diagramie 8 – razem 11 powtórzeń - po zakończeniu diagramu mamy 213 o 
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 DIAGRAM 5:          DIAGRAM 6:            DIAGRAM 7:             DIAGRAM 8: 
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INSTRUKCJE PISANE:

DIAGRAM 5:
Rząd 1 (PS): 3p, n, 1p, *1p, 2prnpt, 1p, n, 4p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, n, 1p, n, 1p, * 4p, n, 1p, 2prnp, 2p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, p aż są 3 o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 2p, *2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, 1p, n, 1p, n, 2p, *2prnpt, 1p, 
n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*,  pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, 1p, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS):  3p, n, 3p, n, *1p, 2prnp, 5p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, 1p, 2prnp, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnpt, 1p, n 
*5p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze  6 razy, 3p, n, 3p 
Rząd 9 (PS):  3p, n, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, * n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, n, 1p, 
2prnp, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, *n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 6 razy, n, 1p, 
2prnp, 1p, n, 3p 
Rząd 11 (PS):  3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p

DIAGRAM 6:
Rząd 1 (PS): 3p, n, 2prnpt, 1p, n, *5p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, 2p,  n, 1p, n, 2p, *n, 1p, 
2prnp, 5p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, n, 1p, 2prnp, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3 o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 2prnpt, 1p, n, 1p, *n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy,  n, 1p, 2prnp, 
n, 1p, n, 2prnpt, 1p, n, *1p, n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, 1p, n, 1p, 2prnp, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS): 3p, n, 6p, *3p, n, 1p, 2prnp, 2p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, 5p, n, 1p, n, 5p, *2p, 2prnpt, 1p, n, 3p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, 6p
Rząd 9 (PS): 3p, n, 7p, *2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, 6p, n, 1p, n, 6p, *1p, 2prnpt, 
1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 7 razy, 7p, n, 3p
Rząd 11 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p

DIAGRAM 7:
Rząd 1 (PS): 3p, n, 4p, *2p, 2prnpt, 1p, n, 3p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, 5p, n, 1p, n, 5p, * 3p, n, 1p, 2prnp, 2p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, 4p, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3 o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 5p, *1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, 6p, n, 1p, n, 6p, *2prnpt, 1p, 
n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*,  pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, 5p, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS):  3p, n, 7p,  *n, 1p, 2prnp, 5p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, n, 1p, 2prnp, 5p, n, 1p, n, 5p, 2prnpt, 1p, n * 
5p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, 7p, n, 3p 
Rząd 9 (PS):  3p, n, 5p, 2prnpt, 1p, n*, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, 1p, n, 1p, 
2prnp, 5p, n, 1p, n, 5p, 2prnpt, 1p, n, 1p *n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 8 razy, n, 1p, 
2prnp, 5p, n, 3p 
Rząd 11 (PS):  3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p

DIAGRAM 8:
Rząd 1 (PS):  3p, n, 2p, *2p, 2prnpt, 1p, n, 3p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, 3p, n, 1p, n, 3p, * 3p, n, 1p, 2prnp, 2p*, 
pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, 2p, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS): 3p, n, 3p, *1p, 2prnpt, 1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, 4p, n, 1p, n, 4p, *2prnpt, 
1p, n, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p*,  pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, 3p, n, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 7 (PS):  3p, n, 5p, *n, 1p, 2prnp, 5p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, n, 1p, 2prnp, 3p, n, 1p, n, 3p, 2prnpt, 1p, n * 
5p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, 5p , n, 3p 
Rząd 9 (PS):  3p, n, 3p, 2prnpt, 1p, n*, 1p, n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, 1p, n, 1p, 
2prnp, 3p, n, 1p, n, 3p, 2prnpt, 1p, n, 1p *n, 1p, 2prnp, 1p, 2prnpt, 1p, n, 1p*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 10 razy, n, 1p, 
2prnp, 3p, n, 3p 
Rząd 11 (PS):  3p, n, p aż do m, n, sm, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
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Część 2:

UWAGA! - Diagram 9 zaczynamy od rzędu nr 3.
Rząd 1 jest tylko rzędem pomocniczym, który pokazuje nad którymi oczkami układają się warkocze.
Diagram 9 – diagram czytamy od strony prawej do lewej.

Rzędy parzyste nie są zaznaczone w diagramach. Oczka w tych rzędach przerabiamy w następujący sposób:
3op, lewe (narzuty przerabiamy na lewo) aż mamy 3 o do końca, 3op
Część zaznaczoną w diagramach czerwonym prostokątem powtarzamy w rzędach (razem tyle powtórzeń): 
rząd 5 - 12 razy, rząd 9 i 13 - 13 razy, rząd 17 i 21 – 14 razy, rząd 25 – 15 razy. W rzędach 3, 7, 11, 15, 19, 23, 
27 przerabiamy: 3p, n, p aż do M, n, sM, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Po zakończeniu diagramu mamy 265 oczek na drutach.

INSTRUKCJE PISANE:

 DIAGRAM 9:
.

Rząd 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 (PS):  3p, n, p aż do M, n, sM, n, p aż są 3 o do końca rzędu, n, 3p
Rząd 4 i wszystkie parzyste (LS):  3p, l aż są 3 o do końca rzędu, 3p
Rząd 5 (PS): 3p, n, 2p, *PS3/2, n, 3prc , n* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 11 razy, PS3/2, n, 2prnp, n, 1p, n, 2prnpt, n, 
*LS3/2, n, 3prc , n* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 11 razy, LS3/2, 2p, n, 3p
Rząd 9 (PS): 3p, n, 1p, n, 3prc , n, *5p, n, 3prc , n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 12 razy, 1p, n, 1p, n, 1p, n, 3prc , n,  *5p, n, 
3prc , n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 12 razy, 1p, n, 3p
Rząd 13 (PS): 3p, n, 3p, n, 3prc , n, *PS3/2, n, 3prc , n* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 12 razy, 3p, n, 1p, n,  3p, n, 3prc , n, 
*LS3/2, n, 3prc , n* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 12 razy, 3p, n, 3p
Rząd 17 (PS): 3p, n, *5p, n, 3prc , n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 13 razy, 5p, n, 1p, n, *5p, n, 3prc , n*, pomiędzy * * 
powtórzyć jeszcze 13 razy, 5p, n, 3p
Rząd 21 (PS): 3p, n, 1p, n, *PS3/2, n, 3prc , n* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 13 razy, PS3/2, n, 1p, n, 1p, n, 1p, n, *LS3/2, n, 
3prc , n* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 13 razy, LS3/2, n, 1p, n, 3p
Rząd 25 (PS): 3p, n, 1p, n, 3prc , n, *5p, n, 3prc , n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, 1p, n, 1p, n, 1p, n, 3prc , n, *5p, n, 
3prc , n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, 1p, n, 3p
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     DIAGRAM 9:                      
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DIAGRAM 10: 
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Część 4:

Wyrabiamy Diagram 10 – diagram dziergamy czytając od strony prawej do lewej.
Zaczynamy od rzędu 1.
Rzędy parzyste nie są zaznaczone w diagramach. Oczka w tych rzędach przerabiamy w następujący sposób:
3op, lewe (narzuty przerabiamy na lewo) aż mamy 3 o do końca, 3op

Części zaznaczone czerwonymi prostokątami w diagramie powtarzamy razem 15 razy w każdej części 
diagramu do m - do oczka środkowego. Oczkiem środkowym jest oczko w pionowym rzędzie 27.

INSTRUKCJE PISANE:

DIAGRAM 10:

Rząd 1 (PS): 3p, n, 4p, n, *1p, n, 2p, 3prc , 2p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, 1p, n, 4p, n, 1p, n, 4p, n, 1p, 
*n, 2p, 3prc , 2p, n, 1p* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, n, 4p, n, 3p
Rząd 2 i wszystkie parzyste (LS): 3p, l aż są 3 o do końca rzędu, 3p
Rząd 3 (PS):  3p, n, 2p, 2prnpt, 2p, n, *1p, n, 2p, 3prc , 2p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, 1p, n, 2p, 2prnp, 
2p, n, 1p, n, 2p, 2prnpt, 2p, n, 1p, *n, 2p, 3prc , 2p n, 1p* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, n, 2p, 2prnp, 2p, n, 3p
Rząd 5, 7, 9 i 11 (PS):  3p, n, 2p, 3prc , 2p, n, *1p, n, 2p, 3prc , 2p, n*, pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, 1p, n, 
2p, 3prc , 2p, n, 1p, n, 2p, 3prc , 2p, n, k2 *n, 2p, 3prc , 2p n, 1p* , pomiędzy * * powtórzyć jeszcze 14 razy, n, 2p, 2prnp, 2p, n, 3p

Zakończenie:

Zakończyć na prawej stronie elastycznym zakańczaniem chusty. 
Tutorial do elastycznego zakańczania chusty: https://youtu.be/lKuUlHebjCU
Zblokować, wyciągając ząbki i nosić. 

Miłego dziergania!

Jeśli po zrobieniu tej chusty będziesz kiedykolwiek publikować zdjęcia w internecie będzie mi bardzo miło jeśli podasz nazwę 
wzoru oraz, że autorką jest Iwona Eriksson. A także oznaczysz hashtagiem #byiwona lub #iwonaeriksson
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawa autorskie, © Iwona Eriksson 2017
Proszę o szacunek do mojej pracy i honorowanie praw autorskich do tego wzoru.  
Używaj tego wzoru tylko na użytek osobisty, nie komercyjny. Nie odsprzedawaj tego wzoru innym, nie sprzedawaj chust  
wydzierganych na podstawie tego wzoru. Wzoru nie można także tłumaczyć na inne języki bez mojej zgody. 
Ściągnięcie tego wzoru oznacza akceptację praw autorskich.
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