
ŻYRAFA BALERINA

 
Wielkość gotowej maskotki – 33 cm (jeśli została użyta taka sama włóczka)

Materiały
Włóczka – została użyta włóczka Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m)
beżowa nr 059
jasnoróżowa nr 018
biała nr 001
Wypełnienie poliestrowe, Bezpieczne oczy (Ø3 mm)
Szydełko 1.5 mm (lub inne, jeśli używasz grubszej włóczki)  
Znacznik oczek (lub spinacz biurowy), szpilki, igła do wyszywania
Gumka o długości około 17cm
Różowy tiul o wymiarach 312cmx14cm, różowa nić, igła, maszyna do szycia
Kokarki do butów
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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

GŁOWA
1: Różowy. 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]
7-9: ps w każde o [36]
10: 13ps, pęczek, 8ps, pęczek, 13ps [36] (zobacz instrukcję poniżej, jak zrobić pęczek)
11-13: ps w każde o [36]
14: Biały. 4ps, odj, 4ps (1ps, dod) x 8, 4ps, odj, 4ps [42]
15: (odj, 1ps)x3, 24ps, (odj, 1ps)x3 [36]
16-20: ps w każde o [36]
Zamocuj bezpieczne oczy pomiędzy rzędem 16 i 17. Pierwsze oko umieść pomiędzy oczkami 14 i 15, drugie oko 
zamocuj pomiędzy 22 i 23 oczkiem.
21: (4ps, odj) x 6 [30]
22: ps w każde o [30]
23: (3ps, odj) x 6 [24]
24: ps w każde o [24]
Wypełnij głowę.
25: (2ps, odj) x 6 [18]
26: (1ps, odj) x 6 [12]
27: odj x 6 [6]
Zakończ i schowaj włóczkę.

ROGI (zrób 2)
1: Beżowy. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3-5: ps w każde o [12]
6: odj x 6 [6]
7-13: ps w każde o [6]
Wypełnij rogi dość ściśle. Zakończ i pozostaw kawałek nitki do przyszycia rogów do głowy.

USZY (zrób 2)
1: Biały. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3: (ps, dod) x 6 [18]
4-9: ps w każde o [18]
Złóż uszka na pół i połącz brzegi 5 półsłupkami. Zakończ i  pozostaw kawałek nitki do przyszycia uszu do głowy.
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NOGI (zrobić 2)
1: Beżowy. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3: (3ps, dod) x 3 [15]
4-7: ps w każde oczko [15]
8: Przerób 12 półsłupków pozostawiając pozostałe oczka nie przerobione.
9: Odwróć i przerób 10 ps
10: Odwróć i przerób 8 ps
11: Odwróć i przerób 6 ps
12: Odwróć i przerób 4 ps

13: Od tej pory znów pracujemy spiralnie. Rozpoczynając od następnego oczka przerób 14ps: po 4ps po bokach i po 3ps
na górze i na dole [14]
14: (5ps, odj) x 2 [12]
15: ps w każde oczko [12]
16: 10ps, odj [11]
17: (3ps, odj) x 2, 1ps [9]
Wypełnij stopę dość ściśle. Pozostałą część nogi pozostaw niewypełnioną.
18: Biały. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka (patrz instrukcję poniżej). Ps w każde oczko [9]
19-54: ps w każde oczko [9]
Zakończyć i schować nitkę.

RĘCE (zrobić 2)
1: Beżowy. MK 6o [6] 
2: Przerób dwa półsłpki w każde z oczek [12]
3-4 : ps w każde oczko [12]
Wypełnij dość ściśle. Pozostałą część ręki pozostaw niewypełnioną.
5: (2ps, odj) x 3 [9]
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6: ps w każde oczko [9]
7: Biały. (2ps, odj) x 2, 1ps [7]
8-30: ps w każde oczko [7]
Zakończ i schowaj nitkę.

TUŁÓW
UWAGA: przygotuj ręcę i nogi przed rozpoczęciem pracy nad tułowiem.
1: Różowy. 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 2ps. 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: (6ps, dod) x 6 [48]
9 –19: ps w każde o [48]
20: (6ps, odj) x 6 [42]
21: (5ps, odj) x 6 [36]
22: (4ps, odj) x 3, przyłóż rękę i podobnie jak nogę, połącz ją 3 półsłupkami. Potem pracuj wg wzoru 1ps, odj, 4ps, odj, 
2ps, odj, 1ps, przyłóż drugą rękę i w tym rzędzie połącz jednym półsłupkiem [30]
23: Wykonaj 2ps aby połączyć całą rękę. Potem pracuj wg wzoru 1ps, odj, (3ps, odj) x 5 [24]
24: ps w każde oczko [24]
Zacznij wypełniać tułów.
25: Biały. Pracuj tylko w tylną pętelkę oczka. (6ps, odj) x 3 [21]
26: ps w każde oczko [21]
27: (5ps, odj) x 3 [18]
28-35: ps w każde oczko [18]
36: 2psp, 10ps, 2psp, 4s [18]
Zakończyć  i zostawić długi kawałek włóczki do zszycia tułowia z głową.

SPÓDNICZKA
Kawałek tiulu o wymiarach  312cmx14cm  złożyć na pół. Przefastrygować przy brzegu złożenia a następnie pociągnąć
nitkę, aby zmarszczyć spódniczkę. 
Przyszyj gumkę do sfastrygowanej części. Gumka powinna być lekko naciągnięta podczas przyszywania tiulu.
Na koniec zszyć oba końce gumki.
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KOŁNIERZYK
Biały. Odwróć żyrafę do góry nogami i zacznij przerabianie kołnierzyka z tyłu żyrafy, od oczka znajdującego się pośrodku
pleców. Pracuj tylko w widoczną, przednią część oczek różowych.
2oł, s w to samo oczko, (s, s-dod) x 5, s + psp, oł, oś, oł, psp + s, (s, s-dod) x 5, oś w ostatnie pierwszy słupe k. Przyszyj
kołnierzyk do tułowia.
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ZSZYWANIE
Szpilkami przypnij rogi i uszka do głowy. Następnie je przyszyj. 

Przyszyj głowę do tułowia. Doszyj kokarki do bucików. Załóż spódniczkę.
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KILKA PORAD

PĘCZEK
Zrób 3 półsłupki w to samo oczko. Wyjmij  szydełko z pętelki i przełóż pod oczko pierwszego przerobionego półsłupka. 
Włóż szydełko w pętelkę ostatniego półsłupka. Teraz mamy na szydełku dwie pętelki. Przerób je razem.

PRZERABIANIE W TYLNĄ PĘTELKĘ OCZKA

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

ODEJMOWANIE OCZEK

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