
LALKA ANITA

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

Materiały
została użyta włóczka Red Heart Miami (100% bawełna, 50g = 120m) - nature nr 00116
włóczka Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m) – beżowa nr 0059
włóczka Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m)  – jasny różowy nr 018
włóczka Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m)  – szary nr 007
kordonek Mercerized May (100% Egyptian Cotton) – kolor miętowy nr 412
kordonek Mercerized May (100% Egyptian Cotton) – kolor ecru nr 002
kordonek Mercerized May (100% Egyptian Cotton) – kolor beżowy nr 150
włosy zostały wykonane z włóczki Alize Kid Mohair (25g = 250m) kolor czerwony 352
szydełko 1.5 mm, wypełnienie poliestrowe, bezpieczna oczy w kolorze czarnym (Ø8 mm), znacznik oczek, szpilki, igła do
szycia, tępa igła do zszywania maskotki, miękka szczotka do włosów, kawałek tasiemki, 2 małe guziczki
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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
sp = słupek podwójny sp-dod = przerób dwa słupki podwójne w to samo oczko



WZÓR

GŁOWA
1: Włóczka nature. MK 10o [10]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [20]
3: (1ps, dod) x 10 [30]
4: (2ps, dod) x 10 [40]
5: ps w każde oczko [40]
6: (3ps, dod) x 10 [50]
7: ps w każde oczko [50]
8 – 18: ps w każde oczko [50] 
19: (3ps, odj) x 10 [40]
20: ps w każde oczko [40]
21: (2ps, odj) x 10 [30]
Zacznij wypełniać głowę.
22: (1ps, odj) x 10 [20]
23: odj x 10 [10]
24: odj x 5 [5]
Zamocuj bezpieczne oczy pomiędzy rzędami 13 i 14. Pozostaw 12 oczek przerwy pomiędzy nimi.
Zakończ i schowaj nitkę.

PERUKA
Nawiń moher w dwa kłębki. Pracuj dwoma nitkami jednocześnie.
Robienie peruki z moheru jest bardzo pracochłonne. Podczas dziergania wyciągaj jak najwięcej włókien na zewnętrzną 
część peruki. 
1: Czerwony moher. MK10o. Oś w pierwsze oczko [10]
2: Przerób dwa słupki w każde z oczek. Oś w pierwsze oczko [20]
3: 2oł, (1s, s-dod) x 10. Oś w pierwsze oczko [30]
4: 2oł, (2s, s-dod) x 10. Oś w pierwsze oczko [40]
5: 2oł, (3s, s-dod) x 10. Oś w pierwsze oczko [50]
6: 2oł, (4s, s-dod) x 10. Oś w pierwsze oczko [60]
7: 2oł, (5s, s-dod) x 10. Oś w pierwsze oczko [70]
8 - 10: 2oł, s w każde oczko [70]

Zakończ i przyszyj perukę do głowy. Wyczesz włókna moheru miękką szczotką do włosów. Po bokach doczep kilka 
kosmyków z włóczki i zapleć z nich warkocze.
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RĘKA (zrobić 2)
UWAGA: zrób ręce przed rozpoczęciem pracy nad tułowiem.
1: Kremowy. MK 5o [5]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [10]
3 - 4: ps w każde oczko [10]
5: 3 słupki przerobione razem w jedno oczko (patrz instrukcję poniżej - pęczek) 9ps [10]
6: (odj, 3ps) x 2 [8]
7: 4ps, odj, 2ps [7]
8: 3ps, odj, 2ps [6]
9 - 19: ps w każde oczko [6]
20: 1oł, połącz oba brzegi ręki 3 półsłupkami. Wbijaj szydełko pod oba oczka dwóch brzegów. 
Nie wypełniaj rąk. Zakończ i schowaj nitkę.

NOGA (zrób 2)
1: Kremowy. Łańcuszek z 6 oczek. Rozpoczynając od drugiego oczka od szydełka pracuj wg wzoru: dod, 2ps, 1psp, 5psp 
w ostatnie oczko. Po drugiej stronie łańcuszka pracuj wg wzoru: 1psp, 2ps, dod w ostatnie oczko [15]
2: dod, 3ps, 2psp, (3psp w jedno oczko) x 3, 2psp, 3ps, dod [23]
3 – 4: ps w każde oczko [23]
5: 6ps, psp, 5psp-odj, psp, 5ps [18]
6: 5ps, odj x 5, 3ps [13]
7: 3ps, odj x 4, 2ps [9]
8: odj, 7ps [8]
9 – 21: ps w każde oczko [8]
22: Miętowy kordonek. Dod x 8 [16]
23: (2ps, dod) x 5, 1ps [21]
24: 12ps, odj, 7ps [20]
25 - 26: ps w każde oczko [20]
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Zakończ i pozostaw kawałek nitki do przyszycia nogi do tułowia.

TUŁÓW
UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy nad tułowiem wykonaj ręce.
1: Miętowy kordonek. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki z narzutem w każde z oczek [12]
3: (2psp, psp-dod) x 6 [24]
4: (3psp, psp-dod) x 6 [30]
5: (4psp, psp-dod) x 6 [36]
6: 2psp, psp-dod, (5psp, psp-dod) x 5, 3psp [42]
7 – 13: psp w każde oczko [42]
14: Włóczka nature. (12ps, odj) x 3 [39]
15: ps w każde oczko [39]
16: 21ps, odj, (6ps, odj) x 2 [36]
17: ps w każde oczko [36]
18: 18ps, odj, (6ps, odj) x 2 [33]
19: ps w każde oczko [33]
20: 21ps, odj, (3ps, odj) x 2 [30]
21: ps w każde oczko [30]
22: (8ps, odj) x 3 [27]
23: ps w każde oczko [27]
24: (7ps, odj) x 3 [24]
25: ps w każde oczko [24]
Zacznij wypełniać tułów.
26: 4ps, przyłóż lewą rękę i połącz z tułowiem 3 półsłupkami, 11ps, przyłóż drugą rękę i połącz z tułowiem 3 
półsłupkami, 4ps [24]
27: (2ps, odj) x 6 [18]
28: 4psp, 11ps, 3psp [18]
Zakończyć i pozostawić kawałek nitki do przyszycia tułowia do głowy.

Copyrights © mojeamigurumi.pl



SUKIENKA
1: Miętowy kordonek. Zrób łańcuszek z 29 oczek. Rozpocznij od 3 oczka od szydełka i przerób 2ps, dod. Następnie 
pracuj wg wzoru: (3ps, dod) x 6 [34]
2:  Odwróć. 1oł. Psp w to samo oczko, 1oł, opuść 1 oczko i zrób 1psp w następne oczko. Pracuj wg wzoru (opuść oczko, 
1oł, 1 psp) x 15, 1psp [34]
3: Odwróć. 1oł. Psp w to samo oczko. Pracuj wg wzoru: (1psp w psp z poprzedniego rzędu, 1psp w oczko łańcuszka) x 5,
(1ps w psp z poprzedniego rzędu, 2psp w oczko łańcuszka) x 6, (1psp w psp z poprzedniego rzędu, 1psp w oczko 
łańcuszka) x 5, 1psp [40]
4: Odwróć. (3oł, opuść 1 oczko, oś) x 19 
5: Odwróć. 1oł. Wbijaj szydełko w widoczne oczka rzędu poprzedniego (patrz zdjęcie) i przerób 40 oś [40]

6: Odwróć. 1oł.  Rozpocznij w tym samym oczku. 6psp, 6oł, opuść 6 oczek i wbij szydełko w 7 oczko, 16psp, 6oł, opuść 6
oczek, 6psp  [40]
7: Odwróć. 1oł.  Rozpocznij w tym samym oczku. 6psp, 6psp w każde oczko łańcuszka, 16psp, 6psp w każde oczko 
łańcuszka, 6psp [40]
8: Odwróć. 1oł.  Rozpocznij w tym samym oczku. 40psp [40]
9: Odwróć. 2oł.  Rozpocznij w tym samym oczku. 2sp, (1oł, opuść 1 oczko, 1s)  x 18, 2sp [40]
10: Beżowy kordonek. Odwróć.  (3oł, opuść jedno oczko, oś, 3oł, oś w następne oczko, 3oł, oś w następne oczko) x 10. 
Powinniśmy otrzymać 30 łuków, każdy z 3 oł.
11: Odwróć. Pracuj wg wzoru (1oł, połącz dwa łuki bez opuszczonego pod nimi oczkami 2 półsłupkami przerobionymi 
razem, 1oł, w łuk z opuszczonym oczkiem przerób 2s razem, 2oł, 2 s razem) x 10.
12: Odwróć. (3oł, oś w każdy słupek rzędu poprzedniego) x 29
13: Odwróć. 3oł. S w pierwszy łuk, 1oł. Następnie pracuj wg wzoru: (w każdym łuku nad 4 półsłupkami wykonuj  2s 
razem, 2oł, 2s razem, 1oł. Następne dwa łuki połącz 2s przerobionymi razem, 1oł) x 9,  2s razem, 2oł, 2s razem w 
ostatni łuk.
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14: Połącz oś z pierwszym oczkiem rzędu i od tej pory pracuj po okręgach. (3oł, oś w słupek rzędu poprzedniego) x 29

15: W każdym łuku nad 4 półsłupkami wykonuj  2s razem, 2oł, 2s razem, 1oł. Następne dwa łuki połącz 2s 
przerobionymi razem, 1oł.
16: 3oł, oś w słupek rzędu poprzedniego – powtarzaj do końca okręgu.
Powtórz rzędy 15-16 4 razy.
Zakończ i schowaj nitkę.

GUZICZKI
Miętowy kordonek. Odwróć sukienkę tyłem do przodu i wbij szydełkow w pierwsze prawe oczko linii szyi. Zrób 5oł a 
następnie 9ps rozpoczyjanąc od następnego oczka. Zrób ponownie 5oł a następnie 27ps wokół rozcięcia na plecach.
Zakończ i schowaj nitkę. Doszyj guziczki. Przeciągnij i doszyj tasiemkę.
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TOREBKA
1: Włóczka beżowa. Zacznij od łańcuszka z 9o. Rozpocznij od drugiego oczka od szydełka i pracuj wg wzoru: dod, 6ps, 
3ps w ostatnie oczko. Po drugiej stronie łańcuszka zrób 6ps, ps w pierwsze oczko [18]
2 - 8: ps w każde oczko [18]
9: 2ps, 42oł, opuść 8 oczek I zrób 1ps w 9 oczko. Następniw zrób oś w następne oczko, 6ps, oś w ostatnie oczko
10 - 11: Odwróc. 1oł, rozpocznij w tym samym oczku, 1ps, 2psp, 2s, 2psp, 1ps
12: Odwróc. 1oł, rozpocznij w tym samym oczku, 1ps, 2psp, 2s, 2psp, 1ps. Następnie wykonaj 3oś wzdłuż brzegu klapki,
aż do miejsca połączenia z klapką.
13: Odwróc. (3oł, opuść 1o, ps) x 2, (3oł, ps, 4oł, ps) w to samo oczko, (3oł, opuść 1o, ps) x 3.  Nie zakańczaj i wbij 
szydełko w pierwsze oczko łańcuszka (paska). Zrób oś w każde oczko łańcuszka.
Zakończ i schowaj nitkę. Doszyj guziczek.
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BUCIKI (zrób 2)
1: Szara włóczka. Łańcuszek z 6 oczek. Rozpoczynając od drugiego oczka od szydełka pracuj wg wzoru: dod, 3ps, 5psp w
ostatnie oczko. Po drugiej stronie łańcuszka pracuj wg wzoru: 3ps, dod w pierwsze oczko [15]
2: psp-dod, 3ps, 2psp, (3psp w jedno oczko) x 3, 2psp, 3ps, psp-dod [23]
3: ps, dod, 5ps, dod, 7ps, dod, 6ps, dod [27]
4: Półsłupek dziergany od tyłu w każde oczko. Oś, zakończ i schowaj nitkę. [27]
5: Różowa włóczka. Przeciągnij nitkę przez pierwsze oczko rzędu i zrób 1oł. Rozpoczynając w tym samym oczku zrób 
27ps [27]
6: ps w każde oczko [27]
7: 7ps, psp, odj x 6, psp, 6ps [21]
9: 8ps, 5oł, opuść 6 oczek i przerób 7ps rozpoczynając od 7 oczka od łańcuszka.
Zakończ i schowaj nitkę.
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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. Aby powiększyć
pęczek, możemy zrobić słupki zamiast półsłupków.

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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