
Schemat „Tunika z liściem” 



Tunika

Rozmiar: 36/38, (40/42, 44/46) 
Materiał: Włóczka Scheepjes Vinci: morskie fale (art. 250-0001): 5 (6, 6) motki. Druty nr 8
Próbka:  11 o. x 16 rz. = 10 x 10 cm ścieg gładki prawy

Podstawowe ściegi: ściągacz  podwójny:  1 rząd: *2 oczka na prawo, 2 oczka na lewo ; powtarzać 
od *; 2 rząd:  tak jak schodzą z drutu, oczka prawe na prawo, oczka lewe na lewo – powtarzać te 
dwa rzędy; ścieg gładki prawy w rzędach: tam i z powrotem: prawa strona robótki -  oczka prawe, 
lewa strona robótki – oczka lewe; wzór liścia wg schematu – robiony z trzech kłębków 
wyselekcjonowanej kolorystycznie z motka włóczki (dwóch w kolorze ciemnoniebieskim jednego 
w kolorze zielonym) . Nitki krzyżujemy na lewej stronie robótki, aby uniknąć dziur. 
Na schemacie pokazano rzędy parzyste i nieparzyste.

Uwaga: aby uzyskać motyw szerokich pasów poszczególne części robione są równocześnie dwoma 
motkami włóczki dopasowanymi kolorystycznie. Zmiany nitki dokonujemy na środku – nitką z 
jednego motka robimy do połowy i dalej nitką z drugiego motka. Można przerabiać jednym motkiem, 
ale wtedy paski kolorów będą wąskie.

Wykonanie:
Tył: Na druty nr 8 nabrać 48 o. (52, 56) i przerobić  8 rzędów ściągaczem podwójnym. 
Przygotować drugi motek włóczki, przewinąć tak, aby dopasować kolor końcówki nitki do koloru nitki
po skończeniu ściągacza. Od tej pory przerabiać do połowy robótki (24/26/28 oczka)nitką z jednego 
motka, od połowy nitką w tym samym kolorze z drugiego motka (krzyżując na środku nitki, aby 
uniknąć dziur). Dzięki temu uzyskamy szersze pasy kolorów w robótce. Przerobić tym sposobem 
od ściągacza  49 cm (50/51) ściegiem gładkim prawym, równocześnie ( kształtowanie talii) zamknąć po 
obu stronach po jednym oczku na wysokości 23 cm (24/25) oraz 28,5 (29,5/30,5) cm od ściągacza 
i następnie dodać po obu stronach po jednym oczku na wysokości  39 cm (40/41) i 43 cm (44/45) od 
ściągacza. Na wysokości 49 cm (50/51) od ściągacza na podkrój pach zamknąć po obu stronach 
3 oczka i następnie w co drugim rzędzie 2 oczka i 1 oczko. Na wysokości 61 cm (62/63) zamknąć 
na środku na dekolt 8 oczek (10/12). Dalej przerabiać obie strony osobno i zamknąć od strony 
dekoltu w co drugim rzędzie 2 oczka i  1 oczko. Na wysokości 63,5 cm (64,5/65,5) od ściągacza 
rozpocząć zamykanie oczek na ramionach od strony brzegowej (spady ramion). Najpierw zamknąć 
4 oczka i następnie w co drugim rzędzie 4 oczka jeden raz i wszystkie pozostałe oczka . 
Drugą stronę przerabiamy jak w odbiciu lustrzanym. 

Przód: Przerabiać tak jak tył i kształtować talię i podkrój pach jak z tyłu robótki. Na wysokości 
34 cm (35/36) rozpocząć przerabianie na środku motywu z liściem wg schematu. Wyszukać w motku 
nitkę w kolorze ciemnoniebieskim na tło motywu – podzielić na dwa kłębki z równomiernym
rozkładem kolorów i nitkę w kolorze zielonym. Przerabiać nitką z pierwszego motka 14 oczek (16/18), 
następnie motyw 20 oczek nitką ciemnoniebieską z pierwszego kłębka, nitką zieloną liścia, nitką 
ciemnoniebieską z drugiego kłębka i ostatnie 14 oczek (16/18) nitką z drugiego motka 
(krzyżując nitki, aby uniknąć dziur). Po zakończeniu motywu przerobić dalej ok. 4 cm nitką z jednego
motka i zamknąć na dekolt 8 oczek na środku (10/12) ( ok. 59,5 cm (60,5/61,5)od ściągacza).
Dalej przerabiać obie strony osobno i zamknąć od strony dekoltu w co drugim rzędzie 2 oczka i
1 oczko. Na wysokości 63,5 cm (64,5/65,5) od ściągacza rozpocząć zamykanie oczek na ramionach
od strony brzegowej tak jak w tyle robótki. Najpierw zamknąć 4 oczka i następnie w co drugim
rzędzie 4 oczka jeden raz i wszystkie pozostałe oczka. Drugą stronę przerabiamy jak w odbiciu
lustrzanym.

Wykończenie: Zszyć ramiona. Nabrać dookoła pach 44 oczka  (46/48) przerobić 4 rzędy
ściągaczem podwójnym. Zamknąć oczka na prawo. Zszyć boki. Plisa dekoltu: nabrać 62 oczka
(64/66), przerobić 4 rzędy ściągaczem podwójnym, zamknąć oczka na prawo.
Przyszyć do dekoltu brzegiem zamykania oczek równomiernie rozmieszczając oczka oraz tak 
aby oczka zamykające plisę tworzyły ozdobny brzeg.
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