
 

 

 

Torba Paryżanka 
(wzór na szydełko) 

 

Paryżanka to bardzo modna a przede wszystkim ekologiczna torba na zakupy. 

Doskonale zastępuje jednorazowe reklamówki, dzięki czemu łatwo zmniejszyć 

ilość plastikowych śmieci jakie produkuje się każdego dnia w domu. Jest bardzo 

prosta do wykonania, więc nawet osoba, która po raz pierwszy sięga po 

szydełko doskonale da sobie radę z tym wyzwaniem.  

 



 

Materiały: 

1. 250 g włóczki (najlepiej bawełnianej lub akrylowej, w jednym lub kilku 

kolorach) – w moim wypadku 200 g JM Cotonina żółta oraz 50 g JM 

Cotonina czarna 

2. Szydełko dostosowane grubością do włóczki (u mnie szydełko nr 3) 

Wykorzystanie ściegi: 

Półsłupki, łańcuszek, oczka ścisłe 

Opis wzoru: 

1. Zrób 25 oczek łańcuszka. 

2. Zrób 2 dodatkowe oczka łańcuszka – zamiast pierwszego półsłupka. 

3. Wbij szydełko w 3 oczko od końca i wykonaj półsłupek. 

4. Zrób 1 półsłupek w każdym oczku łańcuszka – razem 25. 

5. Odwróć robótkę, zrób 2 oczka łańcuszka a następnie półsłupki do końca 

robótki (25 półsłupków). 

6. Zrób jeszcze 4 rzędy półsłupków (razem 6 rzędów), powstanie pierwszy 

„ściągacz”. 

7. Odwróć robótkę i zrób 6 oczek łańcuszka, wbij szydełko w półsłupek i 

zrób oczko ścisłe. 

8. Zrób kolejny łańcuszek z 6 oczek i wbij szydełko w kolejny półsłupek, 

połącz oczkiem ścisłym. 

9. Zrób w ten sposób 25 łuków. 

10. Odwróć robótkę, zrób łańcuszek o długości 6 oczek i oczkiem ścisłym 

połącz go z łukiem w poprzednim rzędzie. 

11. Rób kolejne łuki z 6 oczek łańcuszka, aż do końca rzędu (25 łuków), 

powstanie rząd oczek. 

12. Zrób 40 rzędów łuków – oczek siatki. 

13. Obróć robótkę, zrób 2 oczka łańcuszka a następnie zrób po jednym 

półsłupku w każdym kolejnym łuku,  zaczniesz robić drugi „ściągacz”. 

14. Obróć robótkę, zrób 2 oczka łańcuszka, a następnie półsłupek w każdym 

półsłupku z poprzedniego rzędu. 

15. Zrób kolejne 4 rzędy półsłupków (razem 6 rzędów) – powstanie drugi 

„ściągacz”; 

16.  Zrób 60 oczek łańcuszka (krótka rączka) lub 80 oczek (rączka średniej 

długości) i przymocuj go oczkiem ścisłym na drugim końcu „ściągacza”. 



 

17. Półsłupkami połącz kolejne łuki i przejdź w ten sposób do przeciwległego 

„ściągacza”. 

18. Zrób łańcuszek na rączkę o takiej samej długości jak wcześniej. 

19. Półsłupkami połącz kolejne łuki, aż do pierwszego „ściągacza”. 

20.  Na koniec zrób 3-4 rzędy półsłupków wokół torby – pełne okrążenie 

oznacza – rączkę, bok torby, drugą rączkę drugi bok torby. 

21. Zakończ robótkę, odetnij nitkę i ukryj ją. 

22. A teraz ciesz się swoją nową torbą. 

 

 

 

Życzę przyjemnego dziergania 

Agnieszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wzór jest opracowany na podstawie schematów i filmów dostępnych za darmo w sieci. 

 

 


