Schemat wykonania swetra Lopapeysa
Wzór „Aftur"
Materiały:

!

Lett-Lopi 50g - 100m:

kolor A: 0085 oatmeal:
7(8:8:9:10)
kolor B: 0005 black heather: 1(1:1:1:1)
kolor C: 0051 white:
1(1:1:1:1)
kolor D: 9264 mustard:
1(1:1:1:1)
kolor E: 9434 crimson red: 1(1:1:1:1)
kolor F: 1410 orange:
1(1:1:1:1)
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Druty na żyłce:
1. 4½ mm (US7), dł. żyłki 40 i 80 cm
2. 4mm (US6), dł. żyłki 80 cm
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Druty pończosznicze:
1. 4 mm (US6)
2. 4½ mm (US7)
3. Agrafka dziewiarska oraz igła
do zszywania swetrów.

Próbka przeliczeniowa:
18 oczek i 24 rzędów =10 x 10 cm, druty 4½ mm.
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*Wysokość swetra mierzona jest od dołu do środka karczku
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Notka:

Sweter lopapeysa wyrabiamy „na okrągło”, bez zszywania, zaczynając od dołu.
Drutami na żyłce wykonujemy korpus, a następnie drutami pończoszniczymi
(skarpetowymi) rękawy. Wszystkie elementy łączymy z karczkiem drutami na żyłce. Na
końcu „niewidzialnym szwem” zamykamy oczka pod pachami (wcześniej
przytrzymane agrafką dziewiarską).

Schemat:
Korpus:
Nabieramy 164(172:180:188:196) oczka z wełny bazowej, używając drutów na
żyłce nr 4. Zamykamy rządek i dziergamy sześć rzędów ściągacza - 1 x o.p., 1 x
o.l. Zmieniamy druty na 4½ mm i dziergamy korpus ściegiem pończoszniczym,
do momentu uzyskania 33 (34:35:36:37) cm, długość mierzymy od początku
robótki. Ostatnie 6(6:7:7:8) i pierwsze 5(6:6:7:7) o. przekładamy na agrafkę
dziewiarską.

Rękawy:
Nabieramy 38(40:40:42:42) oczek z wełny bazowej na druty pończosznicze nr 4.
Zamykamy rządek i dziergamy sześć rzędów ściągacza - 1 x o.p., 1 x o.l.
Zmieniamy druty na 4½ mm i przystępujemy do wyrabiania rękawa ściegiem
pończoszniczym, dodając jedno oczko po pierwszym i przed ostatnim oczkiem w
rzędzie, co 9 (9:8:8:8) okrążeń => 60(62:64:66:68) o. Kontynuujemy robótkę bez
dodawania na długość 45(46:47:48:49) cm - mierzoną od początku rękawa.
Ostatnie 11(12:13:14:15) oczek przekładamy na agrafkę dziewiarską.
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Karczek:
!

Łączenie korpusu z rękawami:
Do łączenia używamy drutów na żyłce nr 4½ i włóczki bazowej. Przerabiamy
kolejno 49(50:51:52:53) oczek rękawa oraz 71(74:77:80:83) oczek korpusu.
Następne 11(12:13:14:15) przekładamy na agrafkę dziewiarską. Następnie
49(50:51:52:53) oczek drugiego rękawa oraz 71(74:77:80:83) frontu swetra. Na
drutach mamy 240(248:256:264) o. Przystępujemy do wyrabiania karczku
zgodnie ze schematem => 60(62:64:66:68) o.
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Kołnierz:
Zmieniamy druty na 4 mm i równomiernie zrzucamy w przerabianym rzędzie
0(0:0:2:4) oczek => 60(62:64:64:64) o. Przystępujemy do wyrabiania 13 rzędów
ściągacza (oczko prawe, oczko lewe). Sploty należy wykonywać luźno.
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Wykończenie:
Ściągacz górny składamy na pół i łączymy go ze swetrem ścisłym ściegiem od
wewnątrz.
Pachy zszywamy niewidzialnym szwem.
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