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Cześć Kreatywna Babeczko!
Dziś zapraszam Cię do wykonania niewielkiej, ale uroczej
maskotki. W instrukcji, którą masz przed sobą, znajdziesz
schemat, który pozwolić Ci na wykonanie wielkanocnego 
króliczka. Taka zabawka może być ozdobą wielkanocnego
stołu lub stanowić prezent dla najmłodszych członków
rodziny. Jeżeli nie wiesz, w jaki  sposób wykonać półsłupki,
albo masz problemy z wykonaniem magicznego kółka,
zapraszam Cię na stronę kreatywne babki.pl do zakładki
„Lekcje Szydełkowania”. Tam znajdziesz wiedzę, której
potrzebujesz.

JAK ZROBIĆ KRÓLICZKA NA
SZYDEŁKU

Włóczki YarnArt Jeans w
białym lub kremowym
kolorze
szydełka nr 2 lub 2,5 (tym
razem wybieramy nieco
mniejsze szydełko, bo nie
chcemy, by przestrzenie
pomiędzy półsłupkami były
mocno widoczne)
kulki silikonowej do
wypełnienia 
igły dziewiarskiej
znacznika
muliny (opcjonalnie
gotowych oczek i noska)

Do wykonania króliczka
będziesz potrzebowała:
 



 Do łączenia poszczególnych części zabawki użyj igły
 dziewiarskiej (ma większe oczko niż zwykła igła) i włóczki,
 której użyłaś do wykonania całego króliczka. To sprawi, że
łączenie będzie mniej widoczne.
 
Możesz ułatwić sobie pracę, łącząc początkowo poszczególne
elementy za pomocą agrafki (dzięki temu będziesz mogła np.
ocenić, czy łapki znajdują się na tej  samej, odpowiedniej
wysokości). Dopiero potem zacznij przyszywanie poszczególnych
elementów.
 
Jeżeli zszywanie sprawia Ci duży problem, możesz sięgnąć po tzw.
gotowe "ruchome stawy". To załatwi sprawę.
 
Do wyszycia pyszczka użyj muliny lub skorzystaj z gotowych
nosków i tzw. bezpiecznych oczek.
 
 
 
 
 

 

To warto wiedzieć



Zanim przejdziesz do schematu, zerknij w jaki sposób należy
go odczytywać. Starałam się zrobić wszystko, by instrukcja była
prosta do odczytania. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek
problemów, możesz do mnie napisać za pośrednictwem konta na
Instagramie tj. @kreatywnebabki
 

 



Robimy główkę
 króliczka

Start: robimy magiczne kółko
 
Okrążenie 1: 6 półsłupków w magiczne kółko (6
półsłupków)
 
Okrążenie 2:  robimy po 2 półsłupki w każdy półsłupek z
poprzedniego okrążenia (12półsłupków)
 
Okrążenie 3: (1 półsłupek, 2 półsłupki) x6   (18
półsłupków)
 
Okrążenie 4: (1półsłupek, 1 półsłupek, 2 półsłupki) x6 (24
półsłupki)
 
Okrążenie 5 -7: robimy po jednym półsłupku w każdy
półsłupek z poprzedniego okrążenia (24 półsłupki)
 
 

 



Okrążenie 8: (1półsłupek, 1 półsłupek, 1 półsłupek, 2
półsłupki) x6 (30 półsłupków)
 
Okrążenie 9-11: robimy po jednym półsłupku w każdy
półsłupek z poprzedniego okrążenia (30 półsłupków)
 
Okrążenie 12:  (wykonujemy 14 pojedynczych półsłupków
i jeden podwójny) x2 (32 półsłupki)
 
Okrążenie 13: robimy po jednym półsłupku w każdy
półsłupek z poprzedniego okrążenia (32 półsłupków)
 
OD TERAZ ZMNIEJSZAMY NASZĄ PRACĘ – skrót 2R
oznacza, że dwa półsłupki z poprzedniego okrążenia
przerabiamy razem – chodzi o to, by zmniejszać liczbę
półsłupków w okrążeniach
 
Okrążenie 14: (14 półsłupków, 2R) x2 (wykonujemy 14
pojedynczych półsłupków, a kolejne dwa przerabiamy
razem, powtarzamy) (otrzymujemy 30 półsłupków)
 
Okrążenie 15 (1,1,1,2R)x6  (24 półsłupki)
 
Okrążenie 16 (1,1,2R) x 6 (18 półsłupków) 
 
 Teraz jest dobry moment na to, by przy pomocy muliny
wyszyć pyszczek króliczka i zamontować np. tzw.
bezpieczne oczka. Następnie należy wypchać maskotkę
kulką silikonową).
 
Okrążenie 17 (1,2R) x6 (12 półsłupków)
 
Okrążenie 18 (2R) x6 (6 półsłupków)
 
Zabezpieczamy końcówkę włóczki.
 



Robimy uszy króliczka

Start: robimy MR
 
Okrążenie 1: robimy 4 półsłupki (4 półsłupki)
 
Okrążenie 2: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia wykonujemy po dwa nowe
półsłupki (8 półsłupków)
 
Okrążenie 3-5: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia  wykonujemy po jednym nowym
półsłupku (8 półsłupków)
 
Okrążenie 6: (1pósłupek,1 półsłupek, 1 półsłupek,
2półsłupki ) x2 (10 półsłupków)
 
Okrążenie 7-11: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia  wykonujemy po jednym nowym
półsłupku (10 półsłupków)
 
Dolną część ucha składamy na pół, zszywamy. Następnie
uszy przyszywamy do głowy króliczka. 
 
 

 



Start: robimy magiczne kółko
 
Okrążenie 1: W magicznym kółku
robimy 6 półsłupków
 
Okrążenie 2: 2 półsłupki w każdy
półsłupek z poprzedniego
okrążenia (12 półsłupków)
 
Okrążenie 3:  (1 półsłupek, 2
półsłupki) x6  (18 półsłupków)
 
Okrążenie 4: (1 półsłupek,
1półsłupek, 2 półsłupki) x6 (24
półsłupki)
 
Okrążenie 5: (1 półsłupek,
1półsłupek,1 półsłupek, 2
półsłupki) x6 (30 półsłupków)
 
Okrążenie 6-8: po jednym
półsłupku w każdy półsłupek z
poprzedniego okrążenia (30
półsłupków)
 
Okrążenie 9: (1 półsłupek,
1półsłupek,1 półsłupek, 1
półsłupek, 2 półsłupki) x6 (36
półsłupków)
 
 

Robimy brzuszek króliczka



Okrążenie 10-15: po jednym półsłupku w każdy półsłupek z
poprzedniego okrążenia (36 półsłupków)
 
Okrążenie 16: UWAGA ZMNIEJSZAMY PRACĘ (1 półsłupek,
1półsłupek, 1 półsłupek, 1 półsłupek, 2 półsłupki RAZEM) x6
(30 półsłupków)
 
Okrążenie 17-19: po jednym półsłupku w każdy półsłupek z
poprzedniego okrążenia (30 półsłupków)
 
Okrążenie 20: (1 półsłupek, 1półsłupek,1 półsłupek, 2
półsłupki RAZEM) x6 (24 półsłupki)
 
Okrążenie 21: (1półsłupek,1 półsłupek, 2 półsłupki RAZEM) x6
(18 półsłupków)
 
Okrążenie 22: (1 półsłupek, 2 półsłupki RAZEM) x6 (12
półsłupków)
 
Okrążenie 23: (2 półsłupki RAZEM) x6 (6 półsłupków)
 
Zabezpieczamy naszą włóczkę. Łączymy obie części króliczka.

Robimy brzuszek króliczka



Łapki górne
 
Start: robimy MR
 
Okrążenie 1: robimy 4 półsłupki (4 półsłupki)
 
Okrążenie 2: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia wykonujemy po dwa nowe
półsłupki (8 półsłupków)
 
Okrążenie 3-16: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia  wykonujemy po jednym nowym
półsłupku (8 półsłupków)
 
 
 

 

Robimy łapki króliczka (góra)



Start: robimy magiczne kółko
Okrążenie 1: 6
półsłupków w magiczne kółko (6 półsłupków)
 
Okrążenie 2:  robimy po 2 półsłupki w każdy półsłupek z
poprzedniego okrążenia (12półsłupków)
 
Okrążenie 3-5: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia  wykonujemy po jednym nowym
półsłupku (12 półsłupków)
 
Okrążenie 6: UWAGA
ZMNIEJSZAMY PRACĘ (1,1,1,1,2R) x2 (10 półsłupków)
 
Okrążenie 7-17: w każdym kolejnym półsłupku z
poprzedniego okrążenia  wykonujemy po jednym nowym
półsłupku (10 półsłupków). 
 
Przyszywamy łapki do brzuszka króliczka.
 
 
 

 

Robimy łapki króliczka (dół)



Gotowy króliczek powinien wyglądać
w następujący sposób:



Jeżeli będziesz robiła króliczka korzystając z mojego
wzoru, koniecznie się tym ze mną podziel. Będzie mi
miło jeżeli mnie oznaczysz pod swoim zdjęciem.
 
Jeżeli masz do mnie jakieś pytania - napisz do mnie.
Najłatwiej znaleźć mnie na instagramowym koncie
@kreatywnebabki.
 
Miłej zabawy,
Kamila
 
 

 

@kreatywnebabki


