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4 wzory 
na druty i szydełko



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. 

 

 

 

Dynia na szydełku 
 

Materiały: 

50 g DROPS Paris pomarańczowy 13 

50 g DROPS Paris zielony 43  

Szydełko 3,5 

Igła, wypełnienie do maskotek 

 

Wielkość dyni: 

Wysokość 10 cm 

Obwód 28 cm 

  



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. 

 

Wykonanie 

• Zrób 20 oczek łańcuszka; 

• Dodaj 2 oczka łańcuszka i kłuj szydełko w 3 oczko od końca; 

• Rząd 1: Zrób słupek w każde kolejne oczko; 

• Rząd 2. Zrób 2 oczka łańcuszka (jako 1 słupek) a następnie 18 słupków reliefowych, 1 

słupek na koniec; 

• Powtórz rzędy 1 i 2 jeszcze 19 razy (w sumie 20 razy); 

• Prostokąt zszyj w taki sposób, aby powstałe prążki były w pozycji pionowej; 

• Następnie luźno przewlecz nitkę w górnej części dyni, zaciągnij nitkę i zaszyj. 

• Wypchaj dynię wypełnieniem; 

• Zszyj i zaciągnij nitkę w dolnej części dyni. 

 

Kapelusik i wąsy 

• Zrób magiczny krąg; 

• Wokół kręgu zrób 6 półsłupków; 

• W kolejnych 8 rzędach rób 6 półsłupków (jeden półsłupek w każdy wcześniejszy 

półsłupek) 

• W 9 rzędzie zrób 2 słupki w każdy półsłupek (12); 

• W 10 rzędzie w każdy słupek zrób półsłupek (12 półsłupków); 

• Zakończ. 

• Zrób 30 czek łańcuszka; 

• W każdym oczku zrób 2 półsłupki; 

• Zakończ. 

 

Wykończenie 

Przyszyj wąsy do dolnej części kapelusza. Następnie doszyj całość do górnej części dyni. 

 

Gotowe! 

  



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. 

 

Dynia na drutach i szydełku 
 

Materiały: 

50 g DROPS Paris biały 16 

50 g DROPS Paris zielony 43  

Druty 3,5 

Szydełko 3,5 

Igła, wypełnienie do maskotek 

 

Wielkość dyni: 

Wysokość 12 cm 

Obwód 40 cm 

  



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. 

 

Wykonanie 

• Nabierz na druty 60 oczek; 

• Przerabiaj 1 rząd na prawo, a rząd 2 na lewo; 

• Zrób w sumie 40 rzędów; 

• Kiedy przerobisz 40 rząd utnij nitkę, w taki sposób, aby można było ją wykorzystać 

do zszycia dyni; 

• Nawlecz igłę a następnie przewlecz ją przez wszystkie oczka znajdujące się na 

drutach; 

• Zaciągnij nitkę i zabezpiecz; 

• Następnie zszyj bok dyni i zabezpiecz szew; 

• Wypchaj dynię wypełnieniem; 

• Przewlecz nitkę przez co drugie oczko, zaciągnij, tak, aby zamknąć powstałą kulę; 

• Na koniec  

 

 

Kapelusik i wąsy 

• Zrób magiczny krąg; 

• Wokół kręgu zrób 6 półsłupków; 

• W co drugi półsłupek zrób 2 półsłupki (w sumie 9) 

• W kolejnych 10 rzędach rób 9 półsłupków (jeden półsłupek w każdy wcześniejszy 

półsłupek) 

• W 11 rzędzie zrób 2 słupki w każdy półsłupek (18); 

• W 12 rzędzie w każdy słupek zrób 2 półsłupki (36 półsłupków); 

• W 13 rzędzie zrób po 2 półsłupki w każdy słupek; 

• Zakończ. 

• Zrób 50 czek łańcuszka; 

• W pierwszym oczku łańcuszka zrób 3 półsłupki a w kolejnym 2 i powtarzaj tę 

sekwencję do końca łańcuszka; 

• Zakończ. 

 

Wykończenie 

Przyszyj wąsy do dolnej części kapelusza. Następnie doszyj całość do górnej części dyni. 

 

Gotowe! 

 

 



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. 

 

 

Duża i mała dynia na drutach 

 

Mała dynia 
Materiały na obie dynie: 

100 g włóczki YarnArt Ambiance kolor 151 (wystarczy na zrobienie obu dyń); 

Druty 3,5 

Igła, wypełnienie do maskotek 

 

Mała dynia: 

Wysokość cm 

Obwód  cm  



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. 

 

Wykonanie 

• Nabierz na druty 50 oczek; 

• Przerób 1 rząd oczkami prawymi 

• 2 rząd: 1 oczko początkowe, *6 oczek prawych, 2 lewe*(6 razy), oczko końcowe – 

strona prawa; 

• 3 rząd: 1 oczko początkowe, *6 oczek lewych, 2 oczka prawe* (6 razy), oczko 

końcowe; 

• Przerabiaj rzędy 2 i 3 jeszcze 14 razy (w sumie 30 oczek rzędów); 

 

 

Korzonek 

• Zmień nitkę na wybrany przez siebie kolor (w moich dyniach był to ciemny brąz); 

• Przerób oczko początkowe, a kolejne oczka przerabiaj po dwa na prawo, przerób 

oczko końcowe (razem 26 oczek); 

• Przerób oczko początkowe, wszystkie oczka na lewo, oczko końcowe; 

• Przerób oczko początkowe, po 2 oczka na prawo, oczko końcowe (razem 14 oczek); 

• Przerób oczko początkowe, po 2 oczka na lewo, oczko końcowe (razem 8 oczek); 

• Przerób oczko początkowe, 2 oczka razem na prawo, 2 oczka na prawo, 2 oczka razem 

na prawo, oczko końcowe (razem 6 oczek); 

• Przerabiaj 6 kolejnych oczek na okrągło – kolejne 10 rzędów; 

• Odetnij długą nitkę, nawlecz igłę; 

• Zszyj ogonek, a następnie zmień nitkę i zszyj bok dyni; 

• Zabezpiecz nitkę, nawlecz co drugie oczko w dolnej części dyni; 

• Wypełnij dynię kulką silikonową; 

• Ściągnij nitkę i zamknij dolną część dyni; 

• Wbij igłę w dolną część dyni i wyjmij ją tuż przed zmianą koloru ogonka, przeciągnij 

nitkę w miejscu lewych oczek na dyni, powtórz to 6 razy i nadaj w ten sposób swojej 

dyni odpowiedni kształt.  

 

 

 

Gotowe! 

 

 

 

  



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. 

Duża dynia  
Duża dynia: 

Wysokość cm 

Obwód  cm 

 

Wykonanie 

• Nabierz na druty 80 oczek; 

• Przerób 1 rząd oczkami prawymi 

• 2 rząd: 1 oczko początkowe, *10 oczek prawych, 3 lewe*(6 razy), oczko końcowe – 

strona prawa; 

• 3 rząd: 1 oczko początkowe, *10 oczek lewych, 3 oczka prawe* (6 razy), oczko 

końcowe; 

• Przerabiaj rzędy 2 i 3 jeszcze 19 razy (w sumie 40 oczek rzędów); 

 

Korzonek 

• Zmień nitkę na wybrany przez siebie kolor (w moich dyniach był to ciemny brąz); 

• Przerób oczko początkowe, a kolejne oczka przerabiaj po dwa na prawo, przerób 

oczko końcowe (razem 41 oczek); 

• Przerób oczko początkowe, wszystkie oczka na lewo, oczko końcowe; 

• Przerób oczko początkowe, jedno oczko na prawo, a następnie po 2 oczka na prawo, 

oczko końcowe (razem 16 oczek); 

• Przerób oczko początkowe, wszystkie oczka na lewo i oczko końcowe; 

• Przerób oczko początkowe, po 2 oczka na lewo, oczko końcowe (razem 8 oczek); 

• Przerób oczko początkowe, 2 oczka razem na prawo, 2 oczka na prawo, 2 oczka razem 

na prawo, oczko końcowe (razem 10 oczek); 

• Przerób oczko początkowe,2 oczka razem na lewo, 2 oczka na lewo, 2 oczka razem na 

lewo, oczko końcowe (razem 6 oczek); 

• Przerabiaj 6 kolejnych oczek na okrągło – kolejne 12 rzędów; 

• Odetnij długą nitkę, nawlecz igłę; Zszyj ogonek, a następnie zmień nitkę i zszyj bok 

dyni; 

• Zabezpiecz nitkę, nawlecz co drugie oczko w dolnej części dyni; 

• Wypełnij dynię kulką silikonową; 

• Ściągnij nitkę i zamknij dolną część dyni; 

• Wbij igłę w dolną część dyni i wyjmij ją tuż przed zmianą koloru ogonka, przeciągnij 

nitkę w miejscu lewych oczek na dyni, powtórz to 6 razy i nadaj w ten sposób swojej 

dyni odpowiedni kształt.  

 

Gotowe! 



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. 

 

 

Szukasz ciekawych pomysłów na nowe wyroby rękodzielnicze? 

 

Chcesz poznać opinie dotyczące włóczek, drutów, szydełek i innych 

narzędzi i materiałów dla miłośników dziergania? 

 

A może chcesz pochwalić się swoimi wyrobami? 

 

 

W takim razie koniecznie odwiedź stronę JagaMajaga.pl 

http://jagamajaga.pl/ 

 

Polub również nasz profil na Facebooku 

https://www.facebook.com/JagaMajaga1/ 

 

 

 

Będzie mi bardzo miło Cię tam gościć       

 

http://jagamajaga.pl/
https://www.facebook.com/JagaMajaga1/

