
MAŁPKA W SUKIENCE

 

Wielkość gotowej maskotki – 25 cm (jeśli została użyta taka sama włóczka)

Materiały

Włóczka – została użyta włóczka Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m)
beżowa nr 059
jasny różowy nr 018
biała nr 001
Wypełnienie poliestrowe, Bezpieczne oczy (Ø 12 mm)
Szydełko 1.5 mm (lub inne, jeśli używasz grubszej włóczki)  
Znacznik oczek (lub spinacz biurowy), szpilki
Dwa małe guziczki, igła do wyszywania, kordonek w kolorze brązowym i różowym
Kawałek białego filcu, gruba bawełniana nić w kolorze kremowym
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Skróty

mk = magczne kółko dod = dodaj oczko
oś = oczko ścisłe odj = przerobić dwa oczka razem
ł = łańcuszek pow = powtarzać
ps = półsłupek psp = półsłupek nawijany (z narzutem)                
s = słupek 



WZÓR

ŁATKA POD OCZKO (zrobić 2)
1: Biały. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3: (ps, dod) x 6, oczko ścisłe w pierwsze oczko poprzedniego rzędu [18]
Nie zaciągamy pętelki magicznego kółeczka zbyt ściśle, gdyż będziemy w nim mocować bezpieczne oczko. Włóż oczko 
w środek magicznego kółeczka. Nie mocujemy jeszcze zacisków oczka. Przyczepimy je, gdy oczy zostaną już wetknięte 
w głowę.

USZY (zrobić 2) 
1: Beżowy. 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] 
6-7: ps w każde o [30]
8: (1ps, odj) x 10 [20] 
9: ps w każde o [20]
10: (2ps, odj) x 5 [15] 
Zakończyć i pozostawić kawałek włóczki do przyszycia ucha do głowy.

GŁOWA
1: Beżowy. 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] 
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6: (4ps, dod) x 6 [36]
7: (5ps, dod) x 6 [42]
8: (6ps, dod) x 6 [48]
9: (7ps, dod) x 6 [54]
10: (8ps, dod) x 6 [60]
11 – 19: ps w każde o [60]
Zamocuj bezpieczne oczka pomiędzy rzędami 11 i 12 pozostawiając 14 oczek pomiędzy nimi.
20: (8ps, odj) x 6 [54]
21: (7ps, odj) x 6 [48]
22: (6ps, odj) x 6 [42]
23: (5ps, odj) x 6 [36]
24: (4ps, odj) x 6 [30]
25: (3ps, odj) x 6 [24]
Rozpocznij wypełniać głowę. Następnie wypełniaj co kilka rzędów.
26: (2ps, odj) x 6 [18]
27: (1ps, odj) x 6 [12]
28: odj x 6 [6]
Zakończyć i schować włóczkę.

USTA I NOSEK
Na kawałku papieru wykonaj szablon owalu (wymiary ok. 6 cm x 3.5 cm). Przenieś szablon na kawałek filcu i wytnij go. 
Aby ułatwić sobię pracę można wkonać dziurki w filcu zaznaczając szerokość ściegu. Wyszyj usta i nos różową włóczką.
Nosek w gotowej maskotce ma kształt krzyżyka. Poniżej pokazany jest inny sposób wyszycia noska. 
Przymocuj filc do głowy szpilkami a następnie przyszyj grubą, bawełnianą nitką w kolorze kremowym.

NOGI (zrobić 2)
Rozpoczynamy od stopy.
1 Biały: ł7, 2ps w drugie oczko od łańcuszka, 4ps, 4ps w ostatnie oczko łańcuszka. Po drugiej stronie łańcuszka pracuj 
wg wzoru: 4ps, 2ps w ostatnie oczko łańcuszka [16]
Od tej pory pracujemy po okręgu.
2: dod, 5ps, 3ps w jedno oczko,  2ps, 3ps w jedno oczko, 5ps, dod [22]
3: 3ps w jedno oczko, 7ps, 3ps w jedno oczko, 4ps, 3ps w jedno oczko, 8ps [28]
4-5: ps w każde oczko [28]
6: 1ps, odj, 25ps [27]
7: 8ps, odj x 6, 7ps [21]
8: 7ps, odj x 4, 6ps [17]
9: 6ps, odj x 3, 5ps [14]
10: 5ps, odj x 2, 5ps [12]
11: 4ps, odj x 2, 4ps [10]
Rozpocznij wypełniać nogę. Następnie wypełniaj co kilka rzędów.
12: Beżowy. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka. 4ps, odj, 4ps [9]
13 – 29: ps w każde oczko [9]
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30: Biały. Ps w każde oczko [9]
31:  pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka. Ps w każde oczko [9]
32-33: ps w każde oczko [9]
Zakończ i schowaj nitkę.
Zrób falbanki wokół skarpetek i nogawek (instrukcja poniżej).

WYKOŃCZENIE SKARPETKI I NOGAWKI
Biały. Wbij szydełko w widoczną przednią część pętelki koloru białego, zrób 3 oczka łańcuszka. Następnie przerób 
wszystkie oczka w przednią pętelkę wg wzoru: 1ps, 2oł. 
Zakończ oczkiem ścisłym i schowaj nitkę.
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RĘCE (zrobić 2)
1: Beżowy. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3: (ps, dod) x 6 [18]
4: (5ps, dod) x 3 [21]
5 – 6: ps w każde o [21]
Wypełnij tę część rąk dość ściśle. Nastepnie wypełniaj co kilka rzędów, jednak nie wkładaj zbyt dużej ilości wypełnienia.
Ręcę powinny być miękkie.
7 : (odj, ps, odj, 2ps) x 3 [15] 
8 – 9: ps w każde o [15]
10: odj, 5ps, odj, 6ps [13]
11 – 12: ps w każde o [13]
13: odj, 11ps [12]
14 – 17: ps w każde o [12]
18: odj, 10ps [11]
19 – 27: ps w każde o [11]
Zakończ i schowaj włóczkę.

TUŁÓW
UWAGA: przygotuj ręcę i nogi przed rozpoczęciem pracy nad tułowiem.
1: Biały. 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: W tym rzędzie przyszywamy nogi. Przyłóż pierwszą nogę i połącz z tułowiem 4 półsłupkami. Następnie zrób 2 
półsłupki w jedno oczko i 2 ps. Przyłóż drugą nogę i połącz ją wykonując 2 półsłupki, następnie 2 półsłupki w jedno 
oczko, 1ps. Po doszyciu drugiej nogi pracuj wg wzoru 3ps, dod,  (4ps, dod)  x 3 [36]
UWAGA: końcówki nóg składamy na pół tak, aby stopy były zwrócone w naszym kierunku. Podczas przyszywania nóg 
wbijamy szydełko pod oczka z obu brzegów nogi. 

7: (5ps, dod)  x 6 [42]
8 – 14: ps w każde o [42]
15: Beżowy. Ps w każde oczko [42]
16: (5ps, odj)  x 6 [36]
17 - 19: ps w każde o [36]
20: (4ps, odj)  x 6 [30]
21 - 23: ps w każde o [30]
24: (3ps, odj) x 6 [24] 
25-26: ps w każde o [24]
27: W tym rzędzie przyszywamy ręce wzoru. Przyłóż rękę do pierwszego oczka rzędu i połącz z tułowiem 5 półsłupkami.
Następnie zrób 1ps, odj, 5ps. Przyłóż drugą rękę i zrób 1ps, odj, 3ps. Po doszyciu drugiej nogi wykonaj 3ps, odj. [21]
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28:  ps w każde o [21]
29: (5ps, odj) x 3 [18] 
Zakończyć oczkiem ścisłym i zostawić długi kawałek włóczki do zszycia tułowia z głową.

OGON
1: Beżowy. MK 6o [6]
2: (1ps, dod) x 3 [9]
3 – 50:  ps w każde o [9]
Zakończyć i pozostawić kawałek włóczki do przyszycia ogonka. 

SUKIENKA

Dół sukienki
Zrób łańcuszek z 50 oczek. Wbij szydełko w pierwsze oczko łańcuszka i zamknij okrąg oczkiem ścisłym.
1:  1oł, ps w każde oczko rzędu, połącz oczkiem ścisłym z poprzadnim rzędem. [50]
2: 3oł, opuść jedno oczko, psp, (1oł, opuść oczko, psp) powtarzaj do końca. Połącz oczkiem ścisłym z pierwszym 
oczkiem łańcuszka z popczątku rzędu. [50]
3 - 13: ps w każde oczko [50]
14: półsłupek dziergany od tyłu w każde oczko (patrz instrukcja poniżej) [50]
15: (2oł, ps) w każde oczko. Powtarzaj do końca rzędu. Zakończ oczkiem ścisłym i schowaj nitkę.

Góra sukienki
1: Wbij szydełko w jakiekolwiek oczko pierwszego rzędu dołu sukienki i przerób 12 półsłupków.
2-7: 1oł, 12 ps.
Zakończ i schowaj nitkę. Przyszyj guziczki.
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Szelki
UWAGA: Szelki na plecach powinny być skrzyżowane.
Wbij szydełko w 14 oczko od lewgo brzegu górnej części sukienki i przerób 28 oczek łańcuszka. Wbij szydełko w 8 oczko 
łańcuszka (w ten sposób utworzymy pętelkę na guziczek) i przerób półsłupki do końca. Połącz oczkiem ścisłym z pasem.
Nie zakańczaj.
UWAGA: ponieważ guziki mogą się różnić wielkością doradzam sprawdzenie, czy pętelka z 7 oczek będzie 
wystarczająco duża. W tym celu najlepiej nałożyć sukienkę na tułów i przymocować ją szpilkami. Następnie owinąć 
guzik końcówką łańcuszka i sprawdzić, w które oczko od szydełka rozpocząć wykonywanie półsłupków (patrz obrazek 
poniżej). 

Teraz przerób 9 oczek ścisłych i wykonaj drugą szelkę z ten sam sposób, co szelkę pierwszą: nabierz 28 oczek łańcuszka, 
wbij szydełko w 8 oczko łańcuszka i przerób półsłupki do końca. Zakończ oczkiem ścisłym i schowaj nitkę.
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WYKOŃCZENIE

Przyszyj do głowy uszka oraz filcową buzię. Nad oczkami wyszyj brwi brązowym kordonkiem. Doszyj głowę i ogonek do 
tułowia. Jeśli chcesz, aby Twoja małpka mogła być zawieszana, przymocuj kawałek włóczki na czubku głowy. Załóż 
sukienkę i Twoja maskotka jest gotowa.

KILKA PORAD

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

ODEJMOWANIE OCZEK

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