
KRÓLICZEK W SZORTACH

 

Wysokość gotowej zabawki – 25cm (przy założeniu, że została użyta taka sama włóczka).

Materiały
Włóczka – w tym projekcie została użyta włóczka bawełniana Supreme Cotton (100% bawłna, 50g = 125m)
Kolor A – jasny beżowy nr 059
Kolor B – biały nr 001
Kolor C – błekitny nr 096
Kolor D – czerwony nr 011
Wypełnienie poliestrowe
Bezpieczne oczy (Ø 8 mm)
Guzik
Szydełko rozmiar 0 (lub inne, jeśli używasz grubszej włóczki)
Znacznik oczek (lub spinacz biurowy)
Igła do wyszywania, brązowy kordonek
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Skróty

mk = magiczne kółeczko dod = dodać oczko (a)
oś = oczko ścisłe odj = przerobić dwa oczka razem
ł = łańcuszek pow = powtórzyć
ps = półsłupek o = oczko
psp = półsłupek nawijany (z narzutem) s = słupek pojedynczy 

Objaśnienie niektórych skrótów
s-dod3 x 4 – zrób słupki pojedyncze w każde z czterech kolejnych oczek
 



WZÓR
GŁOWA
1: Kolor A. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12] 
3: (ps, dod) x 6 [18]
4: (2ps, dod) x 6 [24]
5: (3ps, dod) x 6 [30]
6: (4ps, dod) x 6 [36]
7: (5ps, dod) x 6 [42]
8: (6ps, dod) x 6 [48]

9 – 15: ps w każde o [48]
Pomiędzy rzędami 14 i 15 zaznaczamy miejsca na bezpieczne oczy. Pierwsze oczko należy umieścić pomiędzy 
półsłupkiem 15 i 16, potem należy odliczyć 5 półsłupków i umieścić drugie oczko.
Najlepiej podczas dodawania rzędu 15 zaznaczyć kawałkiem nitki miejsca, gdzie mamy zamiar umieścić oczka.
16: 10ps, (dod, ps) x 2, dod, 5ps, (dod, ps) x 2, dod, 23ps [54]
17-20: ps w każde o [54]
21: (7ps, 2odj) x 6 [48]
22: (6ps, 2odj) x 6 [42]
23: (5ps, 2odj) x 6 [36]
24: (4ps, 2odj) x 6 [30]
25: (3ps, 2odj) x 6 [24] - w tym miejscu możemy zacząć wypychać głowę wypełnieniem poliestrowym.
26: (2ps, 2odj) x 6 [18]
Zakończyć oczkiem ścisłym i zostawić krótki kawałek włóczki. Można go schować wewnątrz głowy podczas zszywania.

Wyszyć nosek i brwi kordonkiem.

USZY (wykonać 2)
1: Kolor A. MK 6o [6]  
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12] 
3: (2ps, dod) x 4 [16]
4: ps, dod, (3ps, dod) x 3, 2ps [20]
5: (4ps, dod) x 4 [24]
6: (11ps, dod) x 2 [26]
7 – 12:  ps w każde o [26]
13: (odj, 11ps) x 2 [24]
14 – 15:  ps w każde o [24]
16: (odj, 10ps) x 2 [22]
17 – 18:  ps w każde o [22]
19: (odj, 9ps) x 2 [20]
20 – 21:  ps w każde o [20]
22: (odj, 8ps) x 2 [18]
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23 – 33:  ps w każde o [18]
34: (odj, 7ps) x 2 [16]
35:  ps w każde o [16]
Zakończ oczkiem ścisłym i zostaw długi kawałek nici do przyszycia uszu do głowy.

NOGI (wykonać 2)
1: Kolor D. Nabierz 8 oczek łańcuszka, 2ps w drugie oczko łańcuszka, 5ps, 4ps w ostatnie oczko
Odwróć robótkę i rozpocznij pracę po drugiej stronie łańcuszka: 5ps, 2ps w ostatnie oczko, 1oś w pierwsze oczko 
łańcuszka [18]

2: ł, dod x 2, ps x 2, psp x 2, s, s-dod3 x 4, s, psp x 2, ps x 2, dod x 2, oś w pierwsze oczko [30]
3: ł, półsłupek dziergany od tyłu w każde oczko [30] – (instrukcja znajduje się na końcu wzoru)
4: Kolor D.  ps w każde oczko [30]
5 - 6: Kolor C. ps w każde oczko [30]
7: 8ps, psp, odj x 6, psp, 8ps [24] – wypełnij bucik wypełnieniem
8: 8ps, odj x 4, 8ps [20]
9: 6ps, odj x 4, 6ps [16] – zacznij wypełniać nogi wypełnieniem poliestrowym. Następnie wypełniaj co kilka rzędów.
10: 3ps, odj, 2ps, odj, 2ps, odj, 3ps [13]

11: Kolor A. ps5, odj x 2, sc4 – przerobić tylko w tylną część oczka [11]
12 – 28: ps 11 [11]
Zakończyć i zostawić długą nitkę do przyszycia nóg do tułowia.
Wyszyć na przodzie buta sznurówkę białą włoćzką. Zawiązać kokardkę.
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SZORTY
Szorty są złożone z dwóch nogawek dzierganych osobno i następnie połączonych ze sobą w kroku.

PIERWSZA NOGAWKA
1: Kolor C. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12] 
3: (ps, dod) x 6 [18]
4: (2ps, dod) x 6 [24]
5 – 8: 24ps [24]
zostawiamy kawałek nitki (około 18 cm) 

DRUGĄ NOGAWKĘ wykonujemy tak samo, jednak nie ucinamy nitki. 
Zszyj 4 oczka obu nogawek wykorzystując nić z nogawki pierwszej. Następnie nicią wiodącą kontynuuj pracę wg wzoru 
poniżej:

9: 20ps w każde pozostałe oczka obu nogawek [40]
10: 10ps, dod, 20ps, dod, 10ps [42]
11: (9ps, dod) x 4, 2ps [46]
12: 12ps, odj, 21ps, odj, 9ps [44]
13: ps, odj, 20ps, odj, 19ps [42]
14: 8ps, odj, 4ps, odj, 13ps, odj, 4ps, odj, 5ps [38]
15: 19ps, odj, 18ps [37]
16 – 17: 37 ps [37]
18: ps, odj, 17ps, odj, ps15 [35]
19: 35ps [35]
20: Kolor B. 35ps -  przerobić tylko w tylną część oczka (patrz instrukcja poniżej) [35]
21: 35ps [35]
22: (15ps, odj) x 2, ps [33]
23 – 24: 33ps [33]
25: 4ps, odj, (9sc, odj) x 2, 5ps [30]
W tym miejscu przyszywamy guzik do przedniej części spodni.
26-28: 30ps [30]
29: (3ps, odj) x 6 [24] 
30: 24ps [24] 
31 - 32: Kolor A. 24ps [24] 
33: (2ps, odj) x 6 [18] 

Zakończyć i zostawić długi kawałek włóczki do zszycia głowy z tułkowiem.
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RĘKA (zrobić 2)
1: Kolor A. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3: (dod, ps) x 6 [18]
4 – 5: 18ps [18] 
6: (4ps, odj) x 3 [15]
7: (3ps, odj) x 3 [12] – wypełnij rączki wypełnieniem poliestrowym
8: (2ps, od) x 3 [9]
9 – 19: 9ps [9]
20 - 26: Kolor B.  9ps [9]
Złożyć dwa brzegi razem i zamknąć 4 półsłupkami.
Zakończyć i zostawić długi kawałek włóczki do przyszycia rąk do tułowia.

OGONEK
1: Kolor A. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3: (dod, ps) x 6 [18]
4: (dod, ps2) x 6 [24]
5: 24ps [24]
6: (odj, ps) x 8 [16]
Zakończyć i zostawić kawałek włóczki do przyszycia ogonka do tułowia.

ZSZYWANIE KRÓLIKA

Zszyć ze sobą wszystkie części królika. Rączki należy przyszyć do białej części tułowia.
Po zszyciu możemy zrobić pasek od spodenek i szelkę.
Połóż króliczka na brzuszku i wbij szydełko w przednią część oczka leżącego po odwrotnej stronie guzika.
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Zrób słupki wokół pasa a następnie nie zakańczaj i wykonaj łańcuszek na tyle długi, aby go poprowadzić do guzika i z 
powrotem.

Zakończ łańcuszek oczkiem ścisłym i przyszyj koniec szelki do brzegu spodenek.
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PRZERABIANIE W TYLNĄ PĘTELKĘ OCZKA

Wbijamy szydełko jedynie w tylą część pętelki. Przeciągamy nitkę i przerabiamy.

PÓŁSŁUPEK DZIERGANY OD TYŁU

Wbijamy szydełko po odwrotnej stronie naszej robótki.    Następnie wbijamy szydełko od przodu pod półsłupek.

Nawijamy nitkę i przeciągamy pod półsłupkiem. Nawijamy nitkę ponownie i przeciągamy przez obie pętelki. 
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ODEJMOWANIE OCZEK

Wbijamy szydełko w przednie części dwóch oczek. Przeciągamy nić i przerabiamy obie pętelki razem.
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