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Część 3

Objaśnienia skrótów
Okr Okrążenie sł słupek pn ścieg przerabaiany tylko w 

przednią nitkę
o. oczko psp półsłupek z narzuconą nitką tn ścieg przerabaiany tylko w 

tylną nitkę
ł oczko łańcuszka psł słupek podwójny swp słupek 

patentowy/reliefowy 
wkłuwany od przodu

os oczko ścisłe pswp półsłupek 
patentowy/reliefowy 
wkłuwane od przodu

swt słupek 
patentowy/reliefowy 
wkłuwany od tyłu

ps półsłupek pswt półsłupek 
patentowy/reliefowy 
wkłuwane od przodu

tsł potrójny słupek

[] Użyteczne wskazówki są wyróżnione pochyłą, fioletową czcionką, mam nadzieję, że okażą się pomocne i 
ułatwią życie szczegółnie tym początkującym szydełkującym. 

Zdjęcia są oznaczone kolorem różowym w kwadratowych nawiasach [Zdjęcie 1] 
* * oznaczają, że sekwencję pomiędzy gwiazdkami należy powtórzyć. Ilość powtórzeń jest okreśolna poza 
nawiasami. Zwykle jest to ilość powtórzeń potrzebna do wykonania jednej strony robótki i składa się z kilku
poleceń.
() Oznacza, że instrukcję w nawiasach należy powtórzyć -- ilość powtórzeń jest określona cyferką. To są 
prostsze powtórzenia.
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Specjalne ściegi

Gruba pufka: Narzuć nitkę, wkłuj szydełko w oczko lub odstęp i przeciągnij nitkę [do wysokości 
sąsiedniego ściegu], 7 razy (15 pętelek na szydełku), narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie 15 pętelek, 
1 ł zamykające pufkę. To ostatnie oczko łańcuszka nie jest liczone jako oczko w kolejnym okrążeniu. 
Jeśli instrukcja każe wykonać Początkową Grubą Pufkę, zacznij od stojącego ściegu. 
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Okr 26. Rozpocznij od stojącego sł w ostatni psp którejkolwiek ze stron, [Zdjęcie 1]
*w sł w rogu (2sł, psł, 2 sł) [Zdjęcie 2], sł w kolejne oczko, 1 ł, pomiń kolejne oczko, 
(gruba pufka w kolejne oczko, 2 ł, pomiń kolejne 2 oczka) 2 razy, 
gruba pufka w kolejne oczko, 1 ł, pomiń kolejne oczko, [Zdjęcie 3,4,5]
sł w kolejne 6 oczek, psp w kolejne 3 oczka, ps w kolejne 24 oczka, psp w kolejne 3 oczka, sł w kolejne 6 
oczek, 1 ł, pomiń kolejne oczko, 
(gruba pufka w kolejne oczko, 2 ł, pomiń kolejne 2 oczka) 2 razy, 
gruba pufka w kolejne oczko, 1 ł, pomiń kolejne oczko, sł w kolejne oczko. *[Zdjęcia 6,7]
Powtarzaj od * do * 4 razy, pomiń ostatni sł.
Zamknij okrążenie w stojący sł, obetnij i zabezpiecz nitkę. 
Licznik oczek: po każdej ze stron: 24 ps, 6 psp, 18 sł, 6 grubych pufek, 1 psł na rogu.
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Okr 27. Rozpocznij od stojącego psp w ostatnie oczko którejkolwiek ze stron, [Zdjęcie 1]
*w rogu z podwójengo słupka wykonaj (psp, sł, psp), psp w kolejne 3 oczka, 
pracując przed odcinkiem z 1 oczka łańcuszka wykonaj 1 psł w nieprzerobione oczko rzędu 25, 
(pswp wokół kolejnej grubej pufki, psł w kolejne nieprzerobione oczko rzędu 25) dwa razy, 
pswp wokół kolejnej grubej pufki, psł w kolejne nieprzerobione oczko rzędu 25, [Zdjęcia 2,3]
psp w kolejne 12 oczek, ps w kolejne 18 oczek, psp w kolejne 12 oczek, 
psł w kolejne nieprzerobione oczko rzędu 25,
(pswp wokół kolejnej grubej pufki, psł w kolejne nieprzerobione oczko rzędu 25) dwa razy, 
pswp wokół kolejnej grubej pufki, psł w kolejne nieprzerobione oczko rzędu 25, psp w kolejne 3 oczka. 
*[Zdjęcia 4,5]
Powtarzaj od * do * 4 razy, pomiń ostatni psp.
Zamknij okrążenie w stojący psp oczkiem ścisłym.
Licznik oczek: na każdą stronę 18 ps, 6 pswp, 32 psp, 12 psł, 1 narożny sł.
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Okr 28. 3 ł [liczy się jako sł], sł w kolejne oczko, [Zdjęcie 1]
*w narożnym sł wykonaj (sł, psł, sł), sł w kolejne 13 oczek podbierając odcinki z oczek łańcuszka za psł 
[Zdjęcia 2, 3, 4], psp w kolejne 14 oczek, ps w kolejne 14 oczek, psp w kolejne 14 oczek, sł w kolejne 13 
oczek podbierając odcinki z oczek łańcuszka za psł. *[Zdjęcia 5,6,7]
Powtarzaj od * do * 4 razy, pomiń ostatni sł.
Zamknij okrążenie na górze 3 oczek łańcuszka, obetnij i zabezpiecz nitkę. 
Licznik oczek: na każdą stronę 14 ps, 28 psp, 28 sł, 1 narożny psł.

Okr. 29. Rozpocznij od stojącego sł w ostatnie oczko którejkolwiek ze stron, [Zdjecie 1]
*w narożny psł wykonaj (sł, psł, sł), sł w kolejne 17 oczek. *[Zdjecia 2,3,4]
Powtarzaj od * do * 4 razy, pomiń ostatni sł.
Zamknij okrążenie w stojący sł, obetnij i zabezpiecz nitkę. 
Licznik oczek: na stronę: 72 sł, 1 narożny psł.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved.



Wskazówka: rogi w tym okrążeniu nie są symetryczne.
Okr. 30. Rozpocznij od stojącego sł w ostatnie oczko którejkolwiek ze stron, [Zdjęcie 1]
*1 ł, w narożnym psł wykonaj (sł, 2 ł, sł, 1 ł, sł) [Zdjęcie 2], (1 ł, pomiń kolejne oczko, sł w kolejne oczko) 
36 razy. * [Zdjęcia 3,4]
Powtarzaj od * do * 4 razy. pomiń ostatni sł.
Zamknij okrążenie w stojący sł, obetnij i zabezpieczn końcówki.
Licznik oczek: na stronę: 39 sł, 38 odcinków z 1 ł, 1 narożnik z 2 ł.

31. Rozpocznij od pswt wokół ostatniego oczka którejkolwiek ze stron, [Zdjęcie 1]
*w narożnikowy odcinek z 2 ł wykonaj (ps, 2 ł, ps), pswt wokół kolejnego oczka, tsł w narożny psł rzędu 
29, [Zdjęcia 2,3]
(pswt wokół kolejnego oczka, tsł w kolejne nieprzebione oczko rzędu 29) 36 razy, pswt wokół kolejnego 
oczka, tsł w narożny psł rzędu 29, pswt wokół kolejnego oczka. *[Zdjęcia 4,5,6]

Powtarzaj od * do * 4 razy, pomiń ostatni pswt.
Zamknij okrążenie w stojący pswt, obetnij i zabezpiecz nitki. 
Licznik oczek: na stronę: 2 ps, 39 pswt, 38 tsł, 1 narożny odcinek z 2 oczek łańcuszka. 

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved.



Wskazówka:: rogi w tym okrążeniu nie są symetryczne.
Okr 32. Rozpocznij od stojącego sł w ostatnie oczko którejkolwiek ze stron, [Zdjęcie 1]
*w odcinek z 2 ł wykonaj (2 sł, psł, sł), sł w kolejne 79 oczek. *[Zdjęcia 2,3,4]
Powtarzaj od * do * 4 razy, pomiń ostatni sł. 
Zamknij okrążenie w stojący sł, obetnij i zabezpiecz nitki.
Licznik oczek: na każdą ze stron: 82 sł, narożny psł.  

Schowaj wszystkie końcówki i delikatnie naciągnij robótkę do wymiarów 50cm x 50cm.

Jeśli planujesz wykonać dwa kwadraty i łączyć je razem, sugerowałabym łączyć półsłupkami po lewej 
stronie, nie zapominając o 3 półsłupkach na rogach, żeby nadać poduszce ładny kształt. Połącz trzy ściany, 
wsadź poduszkę do środka i dokończ ostatnią stronę. 

Jeśli natomiast, podobnie jak ja, używasz gotowej poszewki na poduszkę, proponuję następujący sposób 
umocowania robótki na poszewce. 

Przypnij robótkę do poszewki szpilkami zaczynając od szpilek w rogach a następnie kolejne strony robótki. 
Ułóż robótkę na płasko i przypnij szpilką środek robótki i ostatnie okrążenie z części 1. 
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Przyszyj środek robótki do poszewki używając nitki - używaj delikatnego ściegu.  
Następnie delikatnym sciegiem przyszej robótkę do poszewki wzdłuż okręgu z części 1, a na koniec 
przyszyj wszystkie cztery ściany. 
Dzięki tej metodzie robótka nie obwiśnie podczas używania. 

♥ Dziękuję za dołączenie do naszego współnego szydełkowania.

♥ Jeśli potrzebujesz porady czy pomacy dołącz do naszej grupy na Facebooku 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/

♥ Bardzo chciałabym zobaczyć Wasze interpretacje Sweet Caroline , proszę dodaj zdjęcia Twoj robótki do 
albumu na grupie.

♥ Jeśli chcesz zawsze wiedzieć pierwsza o moich nowych projektach zapraszam na: 
http://www.crystalsandcrochet.com/ .

♥ Proszę pamiętaj, że to jest mój wzór i jest on chroniny prawami autorskimi.
Możesz dzielić się linkiem do mojej strony lub sklepu na Ravelry, możesz wydrukować sobie wzór w pdfie 
na własny użytek ale proszę nie zmieniaj go lub dystrybuuj w żadnej formie. 
Kocham Was i szanuję - proszę odwdzięcz się tym samym. ♥

Love
 Helen x 
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