
 

 

 

 

Pisanka na szydełku 
 

Prosty wzór na pisankę amigurumi 

 

 

 

 

 

 

Pisanki to jeden z najczęściej spotykanych elementów dekoracyjnych w okresie wielkanocnym. W naszych domach 

pojawiają się barwne jajka wykonane z tworzyw sztucznych, drewna, ozdobionych wydmuszek itp.  



 

 

 

Jednym z ciekawych sposobów wykonania dekoracyjnych, kolorowych jajek jest zrobienie ich na szydełku. Poniżej 

schemat, który pozwala zrobić kolorowe jajka w kilkanaście minut. Oglądając wieczorem swój ulubiony film można 

zrobić kilka takich pisanek. 

Do wykonania pisanek przygotuj: 

• Resztki kolorowych włóczek – najlepiej bawełnianych lub zawierających w sobie bawełnę 

• Wypełnienie – może być to wypełnienie silikonowe, wypełnienie ze starej poduszki lub resztki włóczek; 

• Szydełko dostosowane grubością do wybranej włóczki; 

• Nożyczki, igłę do szycia wełną 

 

Rząd Schemat przerabiania oczek Ilość 

półsłupków 

MR   

1  6 półsłupków magicznym kręgu 6 

2  2 półsłupki w każdym oczku 12 

3 1 półsłupek w każdym oczku 12 

4 1 półsłupek w oczku, 1x 2 półsłupki w jednym oczku 18 

5 2 x półsłupek w oczku, 1x 2 półsłupki w jednym oczku 24 

6 1 półsłupek w każdym oczku 24 

7 3x półsłupek w oczku, 1x 2 półsłupki w jednym oczku 30 

8 1 półsłupek w każdym kolejnym oczku 30 

9 4x półsłupek  każdym oczku, 1x 2 półsłupki w jednym oczku 36 

10 -15 1 półsłupek w każdym oczku 36 

16 4x półsłupek w oczku, 1x 2 oczka przerobione razem 30 

17 3x półsłupek w oczku, 1x 2 oczka przerobione razem 24 

18 2x półsłupek w oczku, 1x 2 oczka przerobione razem 18 

19 1x półsłupek w oczku, 1x 2 oczka przerobione razem 12 

20 2 oczka przerobione razem 6 

 

Po przerobieniu 17 rzędu zacznij wypełniać powstającą pisankę wcześniej przygotowanym materiałem. Po 

przerobieniu kolejnego rzędu uzupełnij wypełnienie. 

Po zakończeniu 20 rzędu odetnij nitkę pozostawiając 10-15 cm końcówkę. Końcówkę nitki wykorzystaj do zszycia 

pisanki, a następnie zrób z niej pętelkę do zawieszania. Jeśli chcesz, aby Twoje pisanki leżały w koszyczku, po 

zszyciu pisanki odetnij nitkę. 

Życzę przyjemnego dziergania i cudownych pisanek w koszykach ☺ 

 

Jeśli szukasz ciekawych wzorów zajrzyj na stronę JagaMajaga.pl 

 

http://jagamajaga.pl/

