
KRÓLICZKA BALLERINA

 
Rozmiar gotowej maskotki – 24 cm (jeśli została użyta taka sama włóczka)

Materiały
została użyta włóczka Red Heart (100% bawełna, 50g = 120m): biała nr 00116, 
Supreme Cotton (100% bawełna, 50g = 125m): różowa 018, beżowa 059

szydełko 1.75 mm, wypełnienie poliestrowe, znacznik oczek, szpilki, igła do szycia, tępa igła do zszywania maskotki, 
kawałek materiału do wykonania łatek na uszach, kawałek tiulu na spódniczkę, klej do tkanin, 3 malutkie zapinki, 
złocisty kordonek, różowa i brązowa mulina do wyszycia oczu i noska
Róż do policzków, jeśli chcesz pokolorować twarz króliczka

Copyrights © mojeamigurumi.pl

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

NOGA (zrób 2)
1: Beżowy. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki 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: (4ps, odj) x 2 [10]
Wypełnij stopę dość ściśle. Pozostałą część nogi pozostaw niewypełnioną.
16: Biały. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka (patrz instrukcja poniżej). Ps w każde oczko [10]
17: 8ps, odj [9]
18 - 43: ps w każde oczko [9]
Zrób jedno oczko łańcuszka, złóż koniec nogi na pół i połącz oba brzegi 4 półsłupkami. Wbijaj szydełko pod oba oczka 
dwóch brzegów.
Zakończ i pozostaw kawałek włóczki do przyszycia nogi do tułowia.

Wykończenie bucika
Obróć nogę piętą do przodu. Wbij szydełko w środkowe oczko ostatniego rzędu koloru kremowego. Przeciągnij nitkę i 
przerób 30oł. Opleć powstałym łańcuszkiem nogę i połącz z oczkiem koloru kremowego oczkiem ścisłym (patrz zdjęcia 
poniżej). Dodatkowo można przyszyć łańcuszek do nogi, aby zapobiec jego przesuwaniu się.
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RĘKA (zrobić 2)
UWAGA: zrób ręce przed rozpoczęciem pracy nad tułowiem.
1: Biały. MK 5o [5]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [10]
3 - 5: ps w każde oczko [10]
Wypełnij dłoń. Od tej pory nie wypełniaj rąk.
6: (odj, 3ps) x 2 [8]
7: 4ps, odj, 2ps [7]
8: 3ps, odj, 2ps [6]
9 - 21: ps w każde oczko [6]
22: 1oł, połącz oba brzegi ręki 3 półsłupkami. Wbijaj szydełko pod oba oczka dwóch brzegów.
Zakończ i schowaj nitkę.

TUŁÓW 
UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy nad tułowiem wykonaj ręce.
1: Biały. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12]
3: (1ps, dod) x 6 [18]
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: ps w każde oczko [39]
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15: 21ps, odj, (6ps, odj) x 2 [36]
16: ps w każde oczko [36]
17: 18ps, odj, (6ps, odj) x 2 [33]
18: ps w każde oczko [33]
19: 21ps, odj, (3ps, odj) x 2 [30]
20: ps w każde oczko [30]
21: (8ps, odj) x 3 [27]
22: ps w każde oczko [27]
23: (7ps, odj) x 3 [24]
24: ps w każde oczko [24]
Zacznij wypełniać tułów.
25: 4ps, przyłóż lewą rękę i połącz z tułowiem 3 półsłupkami, 10ps, przyłóż drugą rękę i połącz z tułowiem 3
półsłupkami, 4ps [24]
26: (2ps, odj) x 6 [18]
27: 4psp, 11ps, 3psp [18]
Zakończyć i pozostawić kawałek nitki do przyszycia tułowia do głowy.

GŁOWA
1: Biały. MK 6o [6]
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12]
3: (1ps, 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: (7ps, dod) x 6 [54]
10: (8ps, dod) x 6 [60]
11: (9ps, dod) x 6 [66]
12 - 14: ps w każde oczko [66]
15: (9ps, odj) x 6 [60]
16: (8ps, odj) x 6 [54]
17: (7ps, odj) x 6 [48]
18: (6ps, odj) x 6 [42]
Zacznij wypełniać głowę.
19: (5ps, odj) x 6 [36]
20: (4ps, odj) x 6 [30]
21: (3ps, odj) x 6 [24]
22: (2ps, odj) x 6 [18]
23: (1ps, odj) x 6 [12]
24: odj x 6 [6]
Zakończ i schowaj nitkę.
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USZY (zrobić 2)
1: Biały. 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]
23 – 33: ps w każde o [18]
34: (odj, 7ps) x 2 [16]
35: ps w każde o [16]
Zakończ oczkiem ścisłym i zostaw kawałek nici do przyszycia uszu do głowy.

Wykończenie uszu. Na kawałku papieru odrysuj kształt ucha. Następnie pomniejsz go, przesuwając obrys o około 5-7
mm. Wytnij  szablon z papieru i  nanieś go na materiał.  Wytnij  łatki  z materiału. Przed przyszyciem łatek można je
dodatkowo przykleić do uszu klejem do tkanin.
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OGONEK
1: Biały. 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: ps w każde oczko [24]
6: (odj, ps) x 8 [16]
Zakończyć i zostawić kawałek włóczki do przyszycia ogonka do tułowia. Przed przyszyciem wypełnij ogonek.

STANIK SUKIENKI
1: Złoty kordonek. Zrób łańcuszek z 27 oczek. Rozpoczynając od 2 oczka od szydełka i pracuj wg wzoru: 2psp, (pspdod,
4psp) x 2, psp-dod, psp, (4psp, psp-dod) x 2, 2psp [31]
2: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. 4psp, (2psp, psp-dod) x 3, psp-dod, 3psp, psp-dod, (2psp, psp-dod) x
3, 4psp [39]
3 - 4: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. Psp w każde oczko [39]
5: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. 6psp, 6oł, opuść 6 oczek i wbij szydełko w 7 oczko, 15psp, 6oł, opuść 6
oczek, 6psp [39]
6: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. 6psp, 6psp w każde oczko łańcuszka, 15psp, 6psp w każde oczko
łańcuszka, 6psp [39]
7 - 8: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. Psp w każde oczko [39]
9: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. (12psp, psp-dod) x 3 [42]
10: Odwróć. 1oł. Rozpocznij w tym samym oczku. 1psp, (1oł, opuść jedno oczko, 2psp w jedno oczko) x 20, 1psp w 
ostatnie oczko. 
Zakończ i schowaj nitkę.
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DÓŁ SUKIENKI
Do wykonania dołu użyłam tiulu ozdobnego o szerokości 15 cm. W danym przykładzie wykorzystałam 130 cm tiulu 
złożonego na pół po długości. 
Składamy tiul na pół po długości. Nawlekamy igłę. Marszczymy tiul robiąc regularne zakładki i przeszywamy je. Długość 
zmarszczonego tiulu powinna być równa 3-krotnej długości dołu stanika sukienki. 
Dół mojego staniczka ma 14.5 cm długości. Długość zmarszczonego tiuliu to 43.5cm.
Nasz zmarszczony tiul skladamy na 3 (każda część po 14.5 cm).  Złożony tiul zszywamy w miejscy naszego marszczenia. 
Doszywamy tiul do dołu staniczka. Do brzegów doszywamy zapinki.

ZSZYWANIE KRÓLICZKA
Doszyj głowę uszka. Przyszyj nogi i ogonek. Jeśli chcesz, aby króliczek ładnie siedział przyszyj nóżki z przodu brzuszka.
Załóż sukienkę. Wyszyj oczka i nosek.
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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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