
SŁONICZKA MELA

Wysokość gotowej zabawki – 20 cm (przy założeniu, że została użyta taka sama włóczka)

Materiały
1. Włóczka – w tym projekcie została użyta włóczka bawełniana z domieszką bambusa Nako Estiva (50% bawłna / 50% 
bambus, 100g = 375m) 
Kolor A – lniany nr 10874
Kolor B – jasny róż nr 4857
Wypełnienie poliestrowe
Bezpieczne oczy w kolorze brązowym (Ø 12 mm)
Kordonek ecru Mercerized May nr 002
Resztki dowolnej tkaniny do ozdobienia uszu, klej do tkanin
Folia piankowa w dowolnym kolorze (do usztywnienia podeszwy stopy oraz spodu ręki)
Szydełko rozmiar 0 (lub inne, jeśli używasz grubszej włóczki)
Znacznik oczek (lub spinacz biurowy)
Igła do zszywania
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Skróty

mk = magiczne kółeczko dod = dodać oczko (a)
oś = oczko ścisłe odj = przerobić dwa oczka razem
ł = łańcuszek pow = powtórzyć
ps = półsłupek o = oczko
psp = półsłupek nawijany (z narzutem) s = słupek pojedynczy 

 



WZÓR

OCZY (zrób 2)
Uwaga. Wykonaj podkładki pod oczy przed zrobieniem głowy.
Robiąc magiczne kółeczko nie zaciskaj go zbyt mocno, aby zmieścić w nim trzon bezpiecznego oczka.
Pozostaw także dłuższy kawałek nitki początkowej magicznego kółeczka, aby ją przeciągnąć do wnętrza głowy.
1: Kordonek ecru. MK10psp. Oś w pierwsze oczko rzędu pierwszego. 
2: 1oł. Rozpoczynając od następnego oczka pracuj wg wzoru: 2ps, psp, psp+s, 2s, s+psp, 3ps. Oś w pierwsze oczko 
rzędu drugiego. 
Zakończ i pozostaw kawałek nitki, aby przyszyć oczko do głowy.
Przełóż trzpień oczka przez środek podkładki jednak nie zaciskaj oczka zatyczką. Zrobisz to po wpięciu i przyszyciu oka 
do głowy.

GŁOWA
1: Kolor A. MK 6ps [6] 
2: Przerób dwa półsłupki 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: (5ps, dod) x 6 [42]
8: (6ps, dod) x 6 [48]
9: (7ps, dod) x 6 [54]
10: (8ps, dod) x 6 [60]
11 – 22: ps w każde oczko [60]
Pomiędzy rzędami 14 – 15 umieść bezpieczne oczy pozostawiając pomiędzy nimi około 14 oczek przerwy.
23: (odj, 8ps) x 6 [54]
24: (odj, 7ps) x 6 [48]
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25: (odj, 6ps) x 6 [42]
26: (odj, 5ps) x 6 [36]
27: (odj, 4ps) x 6 [30]
28: (odj, 3ps) x 6 [24]
Wypełnij głowę wypełnieniem poliestrowym. Zakończ i schowaj nitkę.

TRĄBA
1: Kolor A. MK 10ps [10] 
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [20] 
3: (3ps, odj) x 4. Pracuj jedynie w tylne pętelki oczek [16]
4: ps w każde oczko [16]
5: (2ps, odj) x 4 [12]
6 - 14:  ps w każde oczko [12]
15: (3ps, dod) x 3 [15]
Zacznij wypełniać trąbę.
16 - 17:  ps w każde oczko [15]
18: (4ps, dod) x 3 [18]
19:  ps w każde oczko [18]
20: (5ps, dod) x 3 [21]
21: (6ps, dod) x 3 [24]
22: (7ps, dod) x 3 [27]
23: (8ps, dod) x 3 [30]
24: ps w każde oczko [30]
Zakończ i pozostaw długi kawałek włóczki do przyszycia trąby do głowy.

USZY (zrób 2)
1: Kolor A. MK 6ps [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: 1oł. Złóż ucho na pół i wbijając szydełko pod całe oczka z każdego brzegu połącz je 33 ps.
Odrysuj kształt uszu na materiale i wytnij je. Przyklej materiał do wewnętrznej strony uszu. 
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NOGI I TUŁÓW
Należy zrobić dwie nogi, przy czym drugiej nie zakańczamy.
1: Kolor A. MK 6ps [6] 
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12] 
3: (1ps, dod) x 6 [18]
4: (2ps, dod) x 6 [24]
Odrysuj kształt podstawy nogi na folii piankowej i wytnij kółeczko. Umieść je w nodze, aby zabezpieczyć stopę przed 
odkształcaniem się.
5: ps w każde oczko. Pracuj tylko w tylną pętelkę oczka [24]
6: (6ps, odj) x 3 [21]
7 – 22: ps w każde o [21]
Wypełnij nogę i ją zakończ. Schowaj nitkę.
Zrób drugą nogę, jednak jej nie zakańczaj. Połączymy ją teraz z pierwszą nogą.
23: Wbij szydełko w dowolne oczko pierwszej nogi i przerób wokół niej 21 ps. Wbij teraz szydełko w pierwsze oczko 
rzędu następnego nogi drugiej i też przerób 21 ps. Ostatni półsłupek powinien znajdować się pomiędzy obiema 
nogami. [42]
Zaszyj dziurkę pomiędzy nogami. Wypełniaj tułów co kilka rzędów wypełnieniem poliestrowym.
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Teraz pracuj spiralnie wokół obu połączonych nóg.
24: dod, 1ps, dod, 17ps, (dod, 1ps) x 2, dod, 16ps, dod, 1ps [48] 
25: dod, 1ps, dod, 43ps, dod, 1ps [51]
26 – 29: ps w każde o [51]
30: (15ps, odj) x 3 [48]
31: ps w każde o [48]
32: Kolor B. Ps w każde o [48]
33: (14, odj) x 3. Pracuj tylko w tylną pętelkę oczka [45]
34 – 35: ps w każde o [45]
36: (13, odj) x 3  [42]
37 – 38: ps w każde o [42]
39: (12, odj) x 3  [39]
40 – 41: ps w każde o [39]
42: (11, odj) x 3  [36]
43 – 44: ps w każde o [36]
45: (10, odj) x 3  [33]
46: ps w każde o [33]
47: (9, odj) x 3  [30]
48: ps w każde o [30]
49: (3, odj) x 6  [24]
50: 5ps – przerób tyle półsłupków, aby ostatni był mniej więcej pośrodku tułowia. Łatwiej wówczas prosto przyszyć 
głowę.
Zakończ i pozostaw kawałek nitki do przyszycia głowy do tułowia.

RĘKA (zrobić 2)
1: Kolor A. MK 6ps [6] 
2: Przerób dwa półsłupki w każde z oczek [12] 
3: (1ps, dod) x 6 [18]
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4: (5ps, dod) x 3 [21]
Odrysuj kształt podstawy ręki na folii piankowej i wytnij kółeczko. Umieść je w ręce, aby zabezpieczyć dłoń przed 
odkształcaniem się.
5: ps w każde oczko. Pracuj tylko w tylną pętelkę oczka [21]
6: (odj, 5ps) x 3 [18]
7: ps w każde oczko [18]
8: (odj, 7ps) x 2 [16]
9: ps w każde oczko [16]
10: odj, 14ps [15]
11 - 21: ps w każde oczko [15]
Zacznij wypełniać rękę.
22: Kolor B.  Ps w każde oczko [15]
23: ps w każde o. Pracuj tylko w tylną pętelkę [15]
24 – 25: ps w każde oczko [15]
26: (odj, 3ps) x 3 [12]
27: ps w każde oczko [12]
28: 4ps, 1oł. Złóż oba brzegi  i połącz 5 półsłupkami. Wbija szydełko pod oba oczka po dwa oczka z każdego brzegu.

FALBANKA WOKÓŁ RĘKAWA
Wbij szydełko w widoczną przednią część oczka (patrz obrazek) i przerób 3 oczka łańcuszka. Opuść jedno oczko i zrób 
oczko ścisłe w następne oczko. Powtrzaj wokół rękawka. Zakończ i schowaj nitkę.

SPÓDNICZKA
1: Kordonek ecru. Przeciągnij włóczkę przez przednią, widoczną część oczka z rzędu 33 i zrób 3 oł. Następnie pracuj wg 
wzoru (opuść oczko, 2psp + 1oł + 2psp w jedno oczko) x 23, opuść oczko i zrób 2psp + 1oł + 1psp w oczko następne. 
Połącz oś z pierwszym półsłupkiem tego rzędu.
2: 3oł. Przerabiaj wg wzoru – nad każdym oczkiem łańcuszka pomiędzy dwoma półsłupkami zrób 2psp +1oł + 2psp. 
Pomiędzy sekwencjami czterech półsłupków zrób psp. Pracuj do końca rzędu. Połącz oczkiem ścisłym z 2 oczkiem 
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łańcuszka z początku rzędu.
3 - 7: 3oł. Przerabiaj wg wzoru – nad każdym oczkiem łańcuszka pomiędzy dwoma półsłupkami zrób 2psp +1oł + 2psp. 
Nad każdym słupkiem pomiędzy sekwencjami zrób psp, przy czym umieść szydełko pod słupkiem (patrz zdjęcie 
poniżej). Pracuj do końca rzędu. Połącz oczkiem ścisłym z 2 oczkiem łańcuszka z początku rzędu.
Zakończ i schowaj nitkę.

Nawiń nitkę na szydełko. Przeciągnij nitkę wiodącą pod słupkiem i przerób jako półsłupek z narzutem.

Zszywanie i wykończenie słonika
Przymocuj uszy do głowy szpilkami. Przyszyj uszka starając się pomieścić je pomiędzy rzędami 8 i 24 licząc od góry 
głowy. Następnie doszyj trąbę pomiędzy rzędami 11 i 21 licząc od góry głowy.
Doszyj głowę do tułowia a następnie ręce w odstępnie jednego rzędu od miejsca połączenia tułowia z głową.
Słoniczka bardzo ładnie wygląda z kokardką dekoracyjną zawiązaną pod szyją.
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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.

Wszelkie prawa zastrzeżone © mojeamigurumi.pl


