
 
WZÓR NA KARDIGAN DREAM IN GREEN 

 

 

- autorka: Joanna Putyra 

 

Na sweterek w rozmiarze S potrzebujemy: 

- 4 motki Kid Silk 

- 3 motki Merino Lace 

- druty 4,5 

- 3 żyłki 

 

Schemat 1 (warkocz skręcany w prawo) 
*1 rz. 6 o. p. (po prawej stronie robótki) 

2 rz. 6 o. l. 

3 rz. 6 o. p. 

4 rz. 6 o. l. 

5 rz. 6 o. p. 

6 rz. 6 o. l. 

7 rz. 3 o. przekładamy na drut pomocniczy z tyłu robótki, 3 o. p, 3 o. z drutu 

pomocniczego na prawo,* 

powtarzamy od * do * 

 

Schemat 2 (warkocz skręcany w lewo) 
*1 rz. 6 o. p. (po prawej stronie robótki) 

2 rz. 6 o. l. 

3 rz. 6 o. p. 

4 rz. 6 o. l. 

5 rz. 6 o. p. 

6 rz. 6 o. l. 

7 rz. 3 o. przekładamy na drut pomocniczy z przodu robótki , 3 o. p, 3 o. z drutu 

pomocniczego na prawo,* 

powtarzamy od * do * 

 

Schemat 3 (warkocz skręcany w lewo) 
*1 rz. 10 o. p. (po prawej stronie robótki) 

2 rz. 10 o. l. 

..... 

13 rz. 10 o. l. 

http://www.biferno.pl/pl/c/KID-SILK/221
http://www.biferno.pl/pl/c/MERINO-LACE/235
http://www.biferno.pl/pl/c/Druty-wymienne/65


14 rz. 5 o. przekładamy na drut pomocniczy z przodu robótki , 5 o. p, 5 o. z drutu 

pomocniczego na prawo,* 

powtarzamy od * do * 

 

Zaczynamy od dołu od 230 oczek. 

przerabiamy 2 rz. wzorem ściągaczowym 2x2 (2 o. p., 2 o. l.). 

Prawa strona robótki robiona jest na lewych oczkach. 

 

1 rz. = o. brzegowe, *6 o.p*, 216 o. l., **6 o.p.**, 1 o. brzegowe, 

*6 o. p.* -  warkocz skręcany w prawo 

**6 o. p.** -  warkocz skręcany w lewo 

 

Uwaga: pierwszy warkocz przerabiamy w taki sposób aby przed warkoczem dodać 

1 o. l., a ostatnie oczko warkocza i następne oczko lewe przerobić razem na prawo, 

natomiast ostatni warkocz, pod koniec rzędu przerabiamy odwrotnie tzn. ostatnie o. 

l. i pierwsze o. warkocza przerabiamy razem na prawo, a za warkoczem dodajemy 

1 o. Robimy to po to aby warkocze zbliżały się do siebie, w kierunku pleców. 

Te dwa pierwsze warkocze mają przejść na plecy robótki pod rękawami i biegnąć 

do góry równolegle do linii odejmowanych oczek od pachy do szyji. 

Dodajemy w sumie 3 takie pary warkoczy w odstępach 20 rzędowych, zaczynając 

ich dodawanie od brzegów robótki. 

Na wysokości 50 i 90 rz na środku pleców dodajemy po 2 warkocze obok siebie 

(schemat 1 i 2) 

Przy wszystkich warkoczach stosujemy ten sam zabieg opisany w "Uwaga"  aby 

warkocze na tylnej części też rozchodziły się na boki. 

 

Odejmowanie oczek w talii: 
w 30 rz.: odejmujemy 1 o. co 10 o. 

w 50 rz.: odejmujemy 1 o. co 20 o. 

 

Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości dołu sweterka odkładamy robótkę i 

zaczynamy rękawy. 

 

Na druty nabieramy 60 o. przerabiamy 2 rz. wzorem ściągaczowym 2x2. Następnie 

robimy ściegiem gładkim. Od 40 rzędu dodajemy 1 oczko co 6 rzędów. Kończymy 

rękaw ok 70 rz. 

 

Następnie przekładamy wszystkie części sweterka na jedną żyłkę i kontynuujemy 

pracę.  

 

W miejscu łączenia korpusu z rękawami tworzymy linię odejmowanych oczek. 

Robimy to w następujący sposób: 

co 2 rz. - 2 o. w każdej powstałej linii od pachy do szyji z przodu i z tyłu. W sumie 

odejmujemy 4 x 2 o. co 2 rz.  

 



Zakończenie warkoczy: 
Warkocze na przodach kończymy na ww linii, natomiast warkocze na plecach 

kończymy na warkoczach robionych od samego dołu, które przechodziły na plecy i 

biegły wzdłuż do ww linii. 

 

Odejmujemy też kilka oczek na biuście, tzn. 20 x co 2 rz. - 1 o.  

 

Wykończenie plisą: 
Nabieramy na żyłkę wszystkie oczka brzegowe sweterka, następnie na jeden drut 

nabieramy z nowej nitki 10 o, przerabiamy 1 rz. prawych o., a ostatnie o. z plisy i 

pierwsze o. ze sweterka przerabiamy razem na prawo, wracamy oczkami lewymi 

itd. Następnie wrabiamy schemat 3. do uzyskania plisy dookoła sweterka. 

Uwaga: 
Przy łączeniu plisy ze sweterkiem należy pilnować aby plisa i sweterek w 

momencie łączenia były na prawej stronie. 
 


