Schemat wykonania kamizelki Lopapeysa
Wzór „Vormorgun”
Materiały:
Lett-Lopi 50g - 100m:
kolor A: 0051 white
kolor B: 0054 ash
kolor C: 1402 heaven blue
kolor D: 1403 lapis blue
Kolor E: 1404 glacier blue
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4(4:4:5:5)
1(1:1:1:1)
1(1:1:1:1)
1(1:1:1:1)
1(1:1:1:1)

Druty na żyłce:
1. 4½ mm, dł. 40 i 60-80 cm
2. 3½ mm, dł. 40 i 60-80 cm
3. Agrafka dziewiarska
4. Markery/znaczniki.

!

Próbka przeliczeniowa:
18 oczek i 24 rzędów =10 x 10 cm, druty 4½ mm.

Notka:
Kamizelkę wyrabiamy „na okrągło”, bez zszywania, zaczynając od dołu. Wzór oraz
ilość zrzucanych oczek wykonujemy korzystając ze schematu. Ściągacz górny i dolny
sztrykujemy ściegiem ryżowym - W rzędach parzystych - 1 x o.p., 1 x o.l. , w
nieparzystych - 1 x o.l., 1 x o.p.
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Schemat:
Korpus:
Nabieramy 140(148:156:164:172) oczek wełny bazowej, używając drutów na
żyłce 3½ mm. Zamykamy rządek i dziergamy pięć rzędów ściegiem ryżowym. Po
skończeniu, zmieniamy druty na numer większe i zaznaczamy dwoma markerami
miejsce w którym skończyliśmy oraz przeciwległe [po 70(74:78:82:86) oczku].
Następnie ściegiem pończoszniczym wyrabiamy kolejno: 7 cm (wysokości
korpusu); w następnym rzędzie przerabiamy dwa oczka razem przed i po
każdym z markerów; 5 cm bez ujmowania; dwa oczka razem przed i po każdym z
markerów; 5 cm bez ujmowania; dwa oczka razem przed każdym z markerów
=>128(136:144:152:160) oczek.
Następnie zwiększamy liczbę oczek:
5 cm bez dodawania; dodajemy przed i po markerze jedno oczko; 5 cm bez
dodawania; dodajemy przed i po markerze jedno oczko; 3(4:5:6:7) cm bez
dodawania; dodajemy przed i po markerze jedno oczko=>
140(148:156:164:172) o. Sztrykujemy nie rozszerzając robótki na wysokość
32(34:36:38:39) cm, długość mierzymy od początku kamizelki. Ostatnie
5(5:6:6:7) oczek w rundzie przekładamy na agrafkę dziewiarską.
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Karczek:
Nabieramy 9(10:11:12:13) oczek na agrafkę dziewiarską (lewa pacha),
przerabiamy 61(64:67:70:73) o. frontu kamizelki, przekładamy na drugą agrafkę
9(10:11:12:13) o. (prawa pacha) i przerabiamy 61(64:67:70:73) o. tyłu kamizelki.
Nabieramy na druty 44(45:46:47:48) oczek dla lewego ramienia, przerabiamy
przód kamizelki, nabieramy 44(45:46:47:48) o. dla prawego ramienia,
sztrykujemy tył robótki. Łącznie mamy 210(218:226:234:242) oczek. Kolejne 3
rzędy dziergamy ściegiem pończoszniczym, natomiast ramiona ściegiem
ryżowym. W następnym okrążeniu dodajemy 3 oczka do każdego ramienia, wg
rozpiski:
XS: Dziergamy 11 o. ramienia, dodajemy 1, d. 11, dodajemy 1, d.11, dodajemy 1.
S: 11, +1, 11,+1, 12,+1,
M i L: 11, +1, 12,+1, 12,+1
XL: 12, +1, 12,+1, 12,+1
=> 72(75:78:82:85) o. ramienia => 216(224:232:240:248) o. łącznie.
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Przystępujemy do wykonania wzoru zgodnie ze schematem, gdy zajdzie taka
potrzeba zmieniamy druty na krótsze. Po skończeniu mamy 81(84:87:90:93) o.
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Kołnierz:
Zmieniamy druty na 3½ mm. W następnym okrążeniu równomiernie redukujemy
13(14:15:16:17) oczek =>81(84:87:90:93). Ostatnie 3 rzędy wyrabiamy ściegiem
ryżowym.
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