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Wzór na druty



 
 

Wzór jest własnością firmy Corpicorn Agnieszka Pytlińska. Jest udostępniany za darmo. Może być 
wykorzystywany do samodzielnego wykonania chusty. Zabrania się rozpowszechniania wzoru oraz 
wykorzystania go w celach komercyjnych i handlowych. 
 

 

Chusta Sonia 

Szal przerabiany od dołu do góry, ściegiem francuskim i ściegiem ażurowym. 

 
Wymiary:  
Długość na górze: ok. 160 cm. 
Wysokość po środku: ok. 40 cm. 

 

Materiał:  

DROPS Nord śliwkowy 150 g (3 motki) 

Druty z żyłką nr 4 

 

 

 

 



 
 

Wzór jest własnością firmy Corpicorn Agnieszka Pytlińska. Jest udostępniany za darmo. Może być 
wykorzystywany do samodzielnego wykonania chusty. Zabrania się rozpowszechniania wzoru oraz 
wykorzystania go w celach komercyjnych i handlowych. 
 

Wzór  

WYKORZYSTYWANE TECHNIKI: Ścieg francuski, ażurowy 
 
CHUSTA: 
Przerabiana w tę i z powrotem na drutach z żyłką, aby zmieścić wszystkie oczka. Zaczynamy 
od czubka na środku przodu i dodajemy oczka w każdym kolejnym rzędzie z każdej strony. 
 
Na druty nr 4 nabierz 4 oczka. Dalej przerabiaj następująco: 

RZĄD 1: przerób wszystkie oczka na prawo 

RZĄD 2 - 3: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, wszystkie pozostałe oczka przerób na 
prawo. 

RZĄD 4- 5: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut i przerób na prawo do końca 
rzędu = zostały dodane 4 oczka  

RZĄD 5-6: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut i przerób na prawo do końca 
rzędu = zostały dodane 4 oczka  

RZĄD 6 - 7: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut i przerób na prawo do końca 
rzędu = zostały dodane 4 oczka  

RZĄD 8 - 9: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut i przerób na prawo do końca 
rzędu = zostały dodane 4 oczka 

RZĄD 10: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut * przerób 2 oczka razem na 
prawo, 1 narzut *, powtarzać od *-* aż zostanie 5 oczek, przerób pozostałe oczka na prawo 

RZĄD 11: 1 oczko prawe, 1 narzut,1 oczko prawe, 1 narzut i przerób na prawo do końca 
rzędu  

RZĄD 12-13: 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut i przerób na prawo do końca 
rzędu = zostały dodane 4 oczka 

Powtórzyć rzędy 4 -13  13 razy (lub do momentu, aż chusta uzyska pożądaną wielkość). 

Następnie zamknij luźno oczka, odetnij nitki i je wrób. Chustę możesz wykończyć doszywając 

frędzle lub pompony. 

 


