
 

 

 

Dzierganie to wspaniałe i bardzo produktywne hobby. Jeśli podzielasz to zdanie 

i sama dziergasz, to z pewnością, nie raz szukałaś  inspiracji i wzorów                  

w internecie. Niestety wiele z nich jest udostępnianych płatnie. Jednak można 

znaleźć także wzory i schematy na wyroby dziewiarskie za darmo. W sieci jest 

wiele stron, które udostępniają wzory bezpłatnie. Przygotowałam listę miejsc, 

gdzie znajdziesz wzory na druty i szydełko.  

Zapoznaj się z tymi stronami. Mam nadzieję, że znajdziesz tam inspiracje            

a może nawet gotowych rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb 

rękodzielniczych       

 

Wprawdzie lista zawiera już całkiem sporo pozycji jednak z pewnością nie jest 

pełna. Dlatego jeśli masz swoje propozycje stron z darmowymi wzorami wyślij 

je do mnie na adres biuro@jagamajaga.pl . Chętnie powiększę tę listę o kolejne 

pozycje. 

 

Życzę przyjemnego dziergania 

Agnieszka 
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Strona Informacje 

Pasart.pl Pasart.pl to sklep z materiałami rękodzielniczymi. Na prowadzonym przy stronie 
blogu publikowane są tutoriale uczące dziergania. Są tam wzory na odzież, 
dodatki, dekoracje i zabawki wykonane w różnych technikach w tym na drutach     
i na szydełku. Do wielu z nich dołączone są filmiki instruktażowe. 
Link bezpośredni do strony https://www.pasart.pl/blog/  
 

DROPS DROPS to firma produkująca wysokiej klasy włóczki. Są one sprzedawane  w sieci 
sklepów stacjonarnych i internetowych. Na stronie producenta znajduje się baza 
wzorów na odzież, dodatki, dekoracje i zabawki. Każdy wzór posiada informacje 
na temat włóczki, z jakiej został wykonany. Pod wzorami znajdują się filmiki 
instruktażowe. 
https://www.garnstudio.com/search.php?action=browse&sort=date&lang=pl 
 
 

Pinterest Pinterest to platforma społecznościowa używana do dzielenia się zdjęciami, 
grafikami oraz filmikami. Można tam znaleźć mnóstwo inspiracji a także wzorów 
oraz linków do tutoriali dotyczących zarówno dziergania na drutach jak i na 
szydełku.  

Raverly Raverly jest to platforma skierowana do rękodzielników. Po rejestracji można tam 
umieszczać zdjęcia swoich prac, wzory a także np. przenieść wpisy blogowe. 
Ponadto platforma umożliwia dzielenie się wzorami. Część z nich dostępna jest za 
darmo, a część to wzory płatne. Można tu znaleźć wzory zarówno na druty jak i na 
szydełko z każdej możliwej kategorii. 

Biferno Biferno.pl to sklep z akcesoriami dziewiarskimi i nie tylko. Odwiedzając go warto 
zajrzeć do zakładki „Włóczki -> Wzory”, gdzie można zobaczyć włóczki 
sprzedawane w sklepie w gotowych wyrobach. Przy okazji można pobrać 
darmowe wzory zarówno na drutowe jak i szydełkowe robótki. 
https://biferno.pl/pl/i/DARMOWE-WZORY/16 

Hobbi Hobbi to sklep z szeroką gamą akcesoriów rękodzielniczych. Jednym z ciekawszych 
elementów tego sklepu jest dział z darmowymi wzorami. Można tu znaleźć 
schematy na szydełko i na druty z niemal wszystkich działów jakie sobie 
wymarzymy. Lista wzorów stale rośnie i warto tam zaglądać jak najczęściej. 
https://hobbii.pl/opskrifter  

By Iwona By Iwona to blog prowadzony przez Iwonę Eriksson. Każda dziewiarka znajdzie     
w nim mnóstwo inspiracji. Poza wpisami można tu kupić wzory na drutowe 
wyroby. Ponadto znajduje się tu również zakładka z wzorami darmowymi, którymi 
warto się zainteresować. 
https://www.iwonaerikssondesign.eu/kategoria-produktu/darmowe-wzory/  
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E-dziewiarka E-dziewiarka to pasmanteria internetowa. Można tutaj kupić mnóstwo pięknych 
włóczek a także akcesoria dziewiarskie. W sklepie znajduje się też zakładka z 
wzorami i poradami, gdzie można znaleźć darmowe schematy na druty i szydełko. 
Niestety wygląd tej strony pozostawia sporo do życzenia. Niemniej jednak warto 
zajrzeć i poszukać inspiracji także tutaj. 
https://www.e-dziewiarka.pl/wzory-i-porady  
 

SzydlakiCudaki SzydlakiCudaki to blog pełen inspiracji dla miłośniczek amigurumi. Autorka w 
kolejnych wpisach publikuje tłumaczenia zagranicznych wzorów na maskotki. To 
prawdziwa skarbnica schematów na różne zabawki. Jeśli dziergasz maskotki to po 
prostu musisz tu zajrzeć. 
https://szydlakicudaki.blogspot.com/  

Wool Friends Woll Friends to blog Moniki poświęcony szydełkowaniu zabawek i akcesoriów 
dziecięcych. W poszczególnych wpisach można znaleźć wiele inspiracji                      
i praktycznych wskazówek dotyczących szydełkowania i amigurumi. Są tam 
również darmowe wzory, z których warto korzystać. Dodatkowo przy blogu jest 
sklep, w którym można nabyć schematy maskotek. 
https://pl.woolfriends.com/  
 

Moje 
Amigurumi 

To blog dotyczący amigurumi połączony ze sklepem, w którym można nabyć 
schematy zabawek oraz gotowe maskotki. Przeglądając wpisy na tym blogu 
znajdziesz wiele praktycznych porad i wskazówek dotyczących tworzenia 
maskotek. Są tu również darmowe wzory na kilka ślicznych zabawek. 
http://mojeamigurumi.pl/category/darmowe-wzory-amigurumi/  

Oli Mori Niewielki sklep sprzedający wszystko co potrzebne do amigurumi. W sklepie 
dostępne są płatne wzory na maskotki, włóczki, z których można je zrobić a także 
akcesoria takie jak szydełka czy naszywki. Ponadto dostępnych jest też kilka 
ciekawych wzorów amigurumi za darmo. 
https://www.olimori.pl/darmowe-wzory-olimori/ 
 

Ośli Motek Ośli Motek to niewielka pasmanteria internetowa. Można w niej kupić włóczki, 
akcesoria dziewiarskie oraz wzory na maskotki. Właściciele sklepu udostępniają 
również za darmo kilka wzorów na zabawki amigurumi. 
https://oslimotek.pl/category/wzory-darmowefree-parns/  
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