
LALKA EMMIE

 
Rozmiar gotowej maskotki – 23 cm (jeśli została użyta taka sama włóczka)

Materiały
Włóczka – została użyta włóczka Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m) 
beżowa nr 059, 
różowa 018, 
błękitna nr 096,
szara nr 007
Wypełnienie poliestrowe, bezpieczna oczy w kolorze niebieskim (Ø12 mm), sztuczne włosy, nici w kolorze włosów
Szydełko 1.5 mm, Znacznik oczek, szpilki, igła do szycia, tępa igła do zszywania maskotki, 
3 małe guziki, gumka do włosów
szara koronka, około 25cm
róż do policzków, jeśli chcesz pokolorować twarz lalki
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Skróty

mk = magiczne kółko dod = dodać oczko
oś = oczko ścisłe odj = przerobić dwa oczka razem
o = oczko łańcuszka pow = powtórz
ps = półsłupek psp = półsłupek nawijany (z narzutem)                
s = słupek s-dod = przerób dwa słupki w to samo oczko



WZÓR

GŁOWA
1: Beżowy. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12]
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 – 20: ps w każde oczko [48]
Zaznacz miejsca na oczy pomiędzy rzędami 13 i 14. Pozostaw 10 oczek przerwy pomiędzy nimi.
21: (6ps, odj) x 6 [42]
22: (5ps, odj) x 6 [36]
23: (4ps, odj) x 6 [30]
Zamocuj bezpieczne oczy i zacznij wypychać głowę.
24: (3ps, odj) x 6 [24]
25: (2ps, odj) x 6 [18]
Zakończ i schowaj nitkę.

NOGI (zrób 2)
1: Beżowy. Łańcuszek z 7 oczek. Rozpoczynając od drugiego oczka od szydełka pracuj wg wzoru: dod, 2ps, 2psp, 5psp w
ostatnie oczko. Po drugiej stronie łańcuszka pracuj wg wzoru: 2psp, 2ps, dod w ostatnie oczko [17]
2: dod, 3ps, 3psp, (3psp w jedno oczko) x 3, 3psp, 3ps, dod [25]

3 – 4: ps w każde oczko [25]
5: 7ps, psp, 5psp-odj, psp, 6ps [20]
6: 7ps, odj x 3, 7ps [17]
7: 6ps, odj x 3, 5ps [14]
8: 5ps, odj x 2, 5ps [12]
9: 5ps, odj, 5ps [11]
10: 5ps, odj, 4ps [10]
10: 6ps, odj, 2ps [9]
11 – 25: ps w każde oczko [9]
Zakończ i pozostaw kawałek włóczki do przyszycia nogi do tułowia.
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RĘKA (zrobić 2)
1: Beżowy. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12]
3 - 6: ps w każde oczko [12]
Zacznij wypełniać rękę. Górną część nie wypełniaj zbyt ściśle.
7: (4ps, odj) x 2 [10]
8: ps w każde oczko [10]
9: 4ps, odj, 4ps [9]
10: ps w każde oczko [9]
11: 4ps, odj, 3ps [8]
12 - 24: ps w każde oczko [8]
Zakończ i pozostaw kawałek nitki do przyszycia ręki do tułowia.

TUŁÓW
1: Różowy. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12]
4: (2ps, dod) x 6 [24]
5: (3ps, dod) x 6 [30]
6: (4ps, dod) x 6 [36]
7: 2ps, dod, (5ps, dod) x 5, 3ps [42]
8 – 12: ps w każde oczko [42]
13: (12ps, odj) x 3 [39]
14: Beżowy. Pracuj tylko w tylną pętelkę oczka. Ps w każde oczko [39]
15: 5ps, odj, (11ps, odj) x 2, 6ps [36]
16: ps w każde oczko [36]
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17: (10ps, odj) x 3 [33]
18: ps w każde oczko [33]
19: 4ps, odj, (9ps, odj) x 2, 5ps [30]
20: ps w każde oczko [30]
21: 4ps, odj, (8ps, odj) x 2, 4ps [27]
22: ps w każde oczko [27]
Zacznij wypychać tułów.
23: 3ps, odj, (7ps, odj) x 2, 4ps [24]
24: ps w każde oczko [24]
25: (2ps, odj) x 6 [18]
26: ps w każde oczko [18]
Zakończyć i pozostawić kawałek nitki do przyszycia tułowia do głowy.

Wykończenie majteczek
Wbij szydełko w widoczną przednią pętelkę oczka różowego i przeciągnij nitkę. Przerób oczka ścisłe wokół pasa. 
Zakończ i schowaj nitkę.

SUKIENKA
1: Niebieski. Zrób łańcuszek z 30 oczek. Rozpoczynając od 2 oczka od szydełka pracuj wg wzoru: 2ps, (dod, 3ps) x 6, 
dod, 2ps [36]
2: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku i pracuj wg wzoru: 4ps, (dod, 2ps) x 9, dod, 4ps [46]
3 - 4: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku i przerób 46ps [46]
5: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. 7ps, 6oł, opuść 9 oczek i wbij szydełko w 10 oczko. 14ps, 6oł, opuść 9 
oczek i wbij szydełko w 10 oczko, 7ps [39]
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6: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. 7ps, 1ps w każde oczko łańcuszka, 14ps,  1ps w każde oczko łańcuszka, 
7ps [39]
7 - 8: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. Ps w każde oczko [39]
9: Różowy. Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. Pracuj tylko w przednią pętelkę oczka i przerób 39 oś. [39]

10: Niebieski. Odwróć. 2oł.  Pracuj w widoczną część oczka niebieskiego. Rozpocznij w tym samym oczku. 2s, s-dod, 3s,
s-dod, 6s, (s-dod, s) x 3, s-dod,  (s, s-dod) x 3, 6s, s-dod, 3s, s-dod, 2s [50]

11: Odwróć. 2oł. Rozpocznij w tym samym oczku. (4s, s-dod) x 10 [60]
12: Odwróć. 2oł. Rozpocznij w tym samym oczku. (1s, s-dod) x 25 [75]
13 - 21: Odwróć. 2oł. Rozpocznij w tym samym oczku. S w każde oczko [75]
Połącz dwa dolne końce sukienki oczkiem ścisłym. Następnie połącz oba brzegi oczkami ścisłymi. Zakończ około 3.5 cm 
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od karczku.

Aby zrobić dziurki na guziki wbij szydełko w pierwsze oczko karczku po prawej stronie sukienki i przeciągnij nitkę. Zrób 6
oczek łańcuszka (w zależności od wielkości guzika liczba oczek może być różna). Ps w następne oczko. Przerabiaj ps do 
rzędu w kolorze różowym. Zrób następną pętelkę: 6oł, ps w następne oczko. Przerób ps wokól rozcięcia na plecach. 
Zakończ i schowaj nitkę. Doszyj dwa guziczki na plecach. Możesz też doszyć guziczek z przodu sukienki.

Przypnij szpilkami koronkę do dolnej części sukienki i przyszyj ją.
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BUCIKI (zrób 2)
1: Szary. Łańcuszek z 9 oczek. Rozpoczynając od drugiego oczka od szydełka pracuj wg wzoru: dod, 4ps, 2psp, 5psp w 
ostatnie oczko. Po drugiej stronie łańcuszka pracuj wg wzoru: 2psp, 4ps, dod w pierwsze oczko [20]
2: psp-dod, 5ps, 3psp, (3psp w jedno oczko) x 3, 3psp, 5ps, psp-dod [29]
3: ps, dod, 9ps, dod, 6ps, dod, 9ps, dod [33]
4 - 5: pracuj tylko w tylną pętelkę oczka. Ps w każde oczko [33]
6: 11ps, psp, odj x 5, psp, 10ps [28]
7: 8ps, psp,  odj x 5, psp, 8ps [23]
Zakończyć i schować nitkę.
8: Różowy. Wbij szydełko w jakiekolwiek oczko w ostatnim rzędzie i przeciągnij nitkę. Wykonaj 1oł a następnie oczka 
ścisłe wokół bucika. Pracuj tylko w tylną pętelkę oczka. Zakończ i schowaj nitkę.

WŁOSY
Nałóż gumkę na głowę zaznaczjąc pierwszą, dolną warstwę włosów. Zaznacz obwód szpilkami i zmierz go. W tym 
przykładzie obwód wynosi 19.5cm. Odetnij odcinek włosów na wymierzoną długość pierwszego obwodu i przyszyj 
wokół obwodu wyznaczonego szpilkami. 
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Wyznacz szpilkami następny obwód i przyszyj kolejny pasek włosów wzdłuż niego. Powtarzaj przyszywanie włosów 
wokół obwodów do momentu, aż uzyskasz dziurkę o promieniu około 0.5cm.

Do wykonania ostatniego okrążenia użyj troszkę dłuższego kawałka włosów. Przyszyj go w identyczny sposób, jak 
poprzednie kawałki, a pozostały odcinek włosów zwiń w rulonik i zszyj jego końce. Wciśnij rulonik w otworek i przyszyj 
go do głowy. Możesz też użyć kleju na gorąco, przyszywanie tego ostatniego kawałka jest dość problematyczne.

Aby nadać włosom kształt podgrzej je suszarką do włosów. Nie używaj prostownicy, czy żelazka.
Teraz możesz obciąć włosy lub zapleść w warkocze. 
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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

ODEJMOWANIE OCZEK

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