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Część 6 
 

Skróty  

 

o Oczko, oczka psp Półsłupek z nawiniętą 
nitką 

pn Wykonać tylko przez 
przednią nitkę 

O Okrążenie sł Słupek  tn Wykonać tylko przez 
tylną nitkę  

oł Oczko łańcuszka
  

słp Słupek podwójny opp Oczko 
patentowe/reliefowe 
od przodu 

oś Oczko ścisłe Słpt Słupek potrójny opt Oczko 
patentowe/reliefowe 
od tyłu 

ps Półsłupek Słpc 
 

Słupek poczwórny   

http://www.crystalsandcrochet.com/


 
 

Wskazówka: [] Wskazówki są napisane w kolorze fioletowym w italiku, po to, by pomóc i 
poprowadzić, i mam nadzieję, ułatwić trochę życie, szczególnie początkującym. 
Odnośniki do zdjęć oznaczone są jako [Z] z odpowiednim numerem zdjęcia. 
 

* * Powtórz instrukcje pomiędzy gwiazdkami tyle razy ile jest wskazane. Jest to zazwyczaj 
powtórka dla całego okrążenia, gdzie może być więcej instrukcji szczegółowych. 

() – Powtórz instrukcje pomiędzy nawiasami tyle razy, ile jest wskazane. To jest niższy 

poziom powtórek – powtórki tylko miejscowe. 

 

Ściegi specjalne:  

Ps3razem: Wbij szydełko we wskazane  oczko i przeciągnij pętlę, powtórz to w 
następne oczko i kolejne po nim, narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie cztery pętle 
na szydełku. 
 

Sł3razem: Narzuć nitkę, wbij w oczko, narzuć i przeciągnij przez dwie pętle. Dwie pętle 

na szydełku. W nast. oczku narzuć nitkę i przeciągnij przez dwie pętle. Trzy pętle na 

szydełku. W nast. oczku narzuć i przeciągnij przez dwie pętle. Cztery pętle na szydełku. 

Narzuć i przeciągnij przez cztery pętle, aby ukończyć ścieg. 

Początkowy sł3razem: 2 oł, [liczyć jako częściowy sł.] W nast. o narzuć nitkę i 

przeciągnij przez dwie pętle. Dwie pętle na szydełku. W nast. o narzuć nitkę i przeciągnij 

przez dwie pętle. Trzy pętle na szydełku. Narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie trzy 

pętle, aby ukończyć ścieg.   

 

Pompon: wykonaj pęczek sł5razem. We wskazanym oczku wykonaj 5 częściowych 

słupków, narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie sześć pętli na szydełku. Pompon 

uformuje się, gdy wykonasz kolejny ścieg.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wskazówka: To okrążenie wygląda na dużo bardziej skomplikowane, niż jest. 

Rozpisałam je w formie listy, aby było łatwiej za nim podążać. Wszystkie ściegi poprzez 

tylną pętlę oczka są wykonywane z przodu łuku z 1 oł, a nie poprzez niego. 

 

41. Rozpocznij ps początkowym w łuk z 1 oł pomiędzy dowolnym szóstym i siódmym 

popcornem [O34] i czwatym słp wachlarza, ps w nast. ps, ps w łuk z 1 oł pomiędzy 

siódmym i ósmym popcornem [O34] i pierwszym słp nast. wachlarza, [Z1] 

*optps w nast. 3 o [Z2], tnsł w trzeci sł wachlarza z [O39] [Z3], oppps dookoła  ps. 

tnsł w piąty sł wachlarza [O39], optps w nast. 7 słp.  

tnsł w trzeci sł wachlarza [O39],oppps dookoła ps. 

tnsł w piąty sł wachlarza [O39],  

optps w nast. 4 słp, optpsp w nast. słp, optsł w nast. 2 słp. 

tnsłp w trzeci sł wachlarza [O39], oppsł dookoła ps, tnsłp w piąty sł wachlarza [O39],  

tnsł w nast. 2 słp, optpsp w nast. słp, optps w nast. 4 słp.  

tnsł w trzeci sł wachlarza [O39], oppps dookoła ps.  

tnsł w piąty sł wachlarza [O39], optps w nast. 7 słp. 

tnsł w trzeci sł wachlarza [O39], oppps dookoła ps. 

tnsł w piąty sł wachlarza [O39], optps w nast. 3 słp, 

ps w łuk z 1 oł pomiędzy szóstym i siódmym popcornem [O34] i czwartym słp 

wachlarza, ps w nast. ps, ps w łuk z 1 oł pomiędzy siódmym i ósmym popcornem [O34] i 

pierwszym słp nast. wachlarza.*  

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatni popcorn.  

Połącz z początkowym ps oś. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 3 ps, 4 oppps, 28 optps, 2 optpsp, 1 oppsł, 4 optsł, 8 tnsł, 2 

tnsłp.  

Liczba oczek: 24 ps, 32 oppps, 224 optps, 16 optpsp, 8 oppsł, 32 optsł, 64 tnsł, 16 tnsłp.  

 



 
 

 

 

 

 

 



42. Wykonaj początkowy sł3razem w to samo o co oś i nast. dwa ps, [Z1 i 2] 

 

*sł w nast 24 o, 3 sł w nast. o [oppsł], sł w nast. 24 o, sł3razem w nast. 3 ps.*  

 

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatni sł3razem. 

Połącz z początkowym sł3razem. Odetnij włóczkę i zabezpiecz końce. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 51 sł, 1 sł3razem. 

Liczba oczek: 408 sł, 8 sł3razem. 

 



43. Rozpocznij początkowym ps w drugi sł dowolnej grupy trzech sł na szpicu, wykonaj 

jeszcze 2 ps w to samo o, 

*ps w nast. 23 o, (ps3razem w nast. 3 o) 2 razy, ps w nast. 22 o, 3 ps w nast. o. 

[które będzie drugim sł z grupy trzech sł].* 

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatnie 3 ps. 

Połącz z początkowym ps oś. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 48 ps, 2 ps3razem. 

Liczba oczek: 384 ps, 16 ps3razem. 

 
 

Wskazówka: Aby wykonywany ps3razem 

był staranny, złóż robótkę w połowie po 

wykonaniu 1-go ps3razem. 

 



Wskazówka: W tym okrążeniu będziesz pracować na odwrotnej stronie robótki, aby 

Twoje pompony wyglądały ładnie na stronie właściwej. Proszę pamiętaj, że przez 

następne dwa okrążenia będziesz obracać robótkę, więc oczka będą odwrócone tak, 

jakbyś pracowała w rzędach, a nie w okrążeniach. 

Wskazówka: Zwróć uwagę, aby nie zgubić pierwszego oczka po pomponie, szczególnie 

pierwszego po przestrzeni za pomponem. 

44. 1 oł, OBRÓĆ ROBÓTKĘ [lewa strona przodem do Ciebie], i ps w to samo o, ps w 

nast. 4 o, *(wykonaj pompon w nast. o, ps w nast. 5 o) 3 razy, ps3razem w nast. 3 o 

[razem ps3razem plus ps], (ps w nast. 5 o, pompon w nast. o) 4 razy, [Wskazówka: 

czwarty pompon wypadnie w drugim ps w grupie 3 ps szpicu] ps w nast. 5 o*.  

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatnie 5 ps. 

Połącz z pierwszym ps oś. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 40 ps, 1 ps3razem, 7 pomponów. 

Liczba oczek: 320 ps, 8 ps3razem, 56 pomponów. 

 

 



Wskazówka: Upewnij się, że nie zgubiłaś “podstępnego oczka” poprzedzającego 

pompon. 

 

45.1 oł. i OBRÓĆ ROBÓTKĘ, właściwa strona jest z powrotem przodem do Ciebie.  

Psp w to samo o [ostatnie oczko poprzedzające pompon], 3 psp w pompon,  

*psp w nast. 22 o, [Wskazówka: szósty, dwunasty, osiemnasty psp wypadnie na 

szczycie pomponu] sł3razem, psp w nast. 22 o, [Wskazówka: piąty, jedenasty, 

siedemnasty psp wypadnie na szczycie pomponu], 3 psp w nast. o [pompon na 

szczycie].*  

 

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatnie 4 psp.  

Połącz z pierwszym psp oś, odetnij nitkę i zabezpiecz końce. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 47 psp, 1 sł3razem. 

Liczba oczek: 376 psp, 8 sł3razem. 

 

 



46. Wykonaj sł początkowy w drugi psp z grupy 3 psp na szpicu, (1 oł, sł) w to samo o,  

*(1 oł, pomiń nast. o, sł w nast. o) 23 razy,1 oł, pomiń nast. o, w nast. o (sł,1 oł, sł).*  

Wskazówka: dwunasty sł zaraz po grupie szpicu na każdym ramieniu wypada na 

sł3razem, nowy łuk szpicu wypada w drugim psp z grupy 3 psp szpicu. 

Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatnią grupę.  

Połącz z początkowym sł oś, odetnij nitkę i zabezpiecz końce. 

Liczba oczek w powtórzeniu: 25 sł, 24 łuki 1 oł. 

[pamiętaj łuki 1 oł nie wliczają się w liczbę oczek] 

Liczba oczek: 200 sł, 192 łuki 1 oł. 

 

 



Wskazówka: pozostaw ukrywanie końcówek Okrążenia 46 dopóki nie ukończysz 

następnej części, gdyż będą wyglądać lepiej, kiedy ukryjemy pod kolejnym okrążeniem. 

 

Teraz masz kolejną piękną gwiazdę i ukończyłaś część 6... 

Do zobaczenia za tydzień. 

 


