
LEKCJE  SZYDEŁKOWANIA NR 2   -
PÓŁSŁUPKI  I  OPASKA Z  PÓŁSŁUPKÓW

Dzień dobry Kreatywna Babeczko,
 
przygotowałam dla Ciebie plik PDF, który ma Ci pomóc w
wykonaniu Twojego pierwszego projektu na szydełku – prostej
opaski, którą będziesz mogła nosić jeszcze wczesną wiosną. Do
jej wykonania użyłam włóczki NAKO DENIM i szydełka 4 mm.
Jeżeli masz inną włóczkę, nic nie szkodzi.
 
Jeżeli potrafisz robić półsłupki i korzystasz z takiej samej
włóczki jak ja, to wykonaj 74 rzędy po 13-15 półsłupków w
każdym z nich. Jeżeli korzystasz z innej włóczki, postaraj się, by
podstawa opaski miała szerokość 10 cm i długość 48
cm. Następnie przejdź do strony, na której pokazuję, w jaki
sposób zszyć opaskę.
 
Jeżeli nie wiesz jak zrobić pierwszy półsłupek, przeczytaj całą
instrukcję.Zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne. 



Na poprzedniej lekcji dowiedziałaś się jak
zrobić łańcuszek. Zrób więc 14 oczek
łańcuszka (jeżeli chcesz szerszą opaskę,
możesz zrobić ich więcej, jeżeli
węższą - mniej). Teraz przechodzimy do
wykonania pierwszego rzędu półsłupków.
 

 

1. Gdy wykonamy łańcuszek, nasze
szydełko musimy włożyć w drugie oczko
łańcuszka. Nie liczymy pętelki, którą
mamy na szydełku.
 

 

2.Następnie narzucamy włóczkę na
szydełko i przeciągamy nasze szydełko
wraz z włóczką przez oczko w łańcuszku.

 

3. Teraz na naszym szydełku znajdują się
dwie pętelki.
 
 

 

4. Ponownie narzucamy włóczkę i ... 
 



 ...przeciągamy szydełko z włóczką przez
obie pętelki.
 

 

5. Pierwszy półsłupek zrobiony. 
 

6. Teraz wkładamy szydełko w kolejne
oczko łańcuszka i powtarzamy wszystko
od początku. W razie problemów zerknij
na film umieszczony na stronie kreatywne
babki.pl – lekcja nr 2.

 

Musisz wykonać aż 74 rzędy półsłupków.
Wiem, że może Ci się wydawać, że to
dużo, ale uwierz mi, że nie zajmie Ci to aż
tak wiele czasu. Obstawiam jakieś dwa
wieczory ;)

 



Jeżeli chcesz, by rzędy były równe musisz pamiętać o kilku
podstawowych zasadach:
 
 

 
1. Na końcu każdego rzędu należy zrobić
dodatkowe oczko łańcuszka określane
jako oczko zwrotne.
 

 

2. Następnie należy odwrócić pracę, tak,
by było możliwe szydełkowanie od
prawej do lewej strony.
 

 

3. Szydełko należy włożyć w pierwszą
wolną przestrzeń (pod dwie niteczki
tworzące literkę V). Na stronie kreatywne
babki.pl są umieszczone dwa filmy, z
których dowiesz się jak to zrobić.

 

4. Po wykonaniu każdego rzędu przelicz
liczbę półsłupków. W każdym z rzędów
musi być ich taka sama ilość.
 
Gotowa baza Twojej pracy powinna
wyglądać tak, jak na zdjęciu obok.

 



Ponieważ chcemy, by opaska wyglądała na bardziej skomplikowaną do
wykonania niż faktycznie jest ;), zszyjemy ją w odrobinę nietypowy
sposób. Nie jest to jakaś wybitnie oryginalna metoda. Korzysta z niej
mnóstwo dziewiarek. Jednak daje naprawdę fajny efekt.
 
Za jakiś czas, gdy będziesz robiła bardziej skomplikowane wzory,
będziesz mogła zszywać je dokładnie w taki sam sposób. Metoda
pozostanie ta sama, ale efekty będą już znacznie się od siebie różniły.
Do zszycia opaski będziesz potrzebowała igły dziewiarskiej. Ma nieco
większe oczko niż ta zwykła, a to znacznie ułatwia przewleczenie
włóczki.
 
 

 

Złóż opaskę w taki sposób jak na powyższych  zdjęciach. 



Następnie zszywaj opaskę, przechodząc przez wszystkie cztery warstwy
opaski (na samym początku prawdopodobnie będziesz przechodziła
tylko przez jedną, jednak w kolejnych ruchach, musisz przechodzić już
przez cztery). 
 
Przeciągaj igłę z nitką raz od góry, raz od dołu. Rób to tak długo aż
wszystkie warstwy zostaną dobrze ze sobą połączone. 
 
Jeżeli chcesz, możesz powtórzyć całą czynność (ja tak robię za każdym
razem – mam wtedy pewność, że nic się nie rozleci). Teraz wystarczy
obrócić opaskę na prawą stronę. Opaska na szydełku jest już skończona.
Brawo :)
 
 

 



Teraz śmiało możesz pochwalić się swoją pracą. Wystarczy, że wrzucisz
zdjęcie na Instagram i użyjesz hasztagu #kreatywnebabki. Znajdę Cię :)
 
Nie zapomnij też pogratulować innym dziewczynom, którym udało się
opanować półsłupki. Do następnego razu,
Kamila


