
Dzień dobry Kreatywna Babeczko,
 
dziś pokażę Ci , w jaki sposób zrobić
słupki reliefowe nabierane od
przodu oraz słupki reliefowe
nabierane od tyłu. Mogą okazać się
przydatne, gdy będziesz chciała
robić bardziej skomplikowane
ściegi. 

JAK ZROBIĆ SŁUPKI  RELIEFOWE NA
SZYDEŁKU -  LEKCJA SZYDEŁKOWANIA NR 7

Wykonanie pojedynczych
słupków reliefowych jest
stosunkowo proste. Ruch
szydełka pozostaje taki sam jak
w przypadku zwykłych słupków.
Zmienia się tylko miejsce
lądowania naszego szydełka tuż
po pierwszym narzuceniu
włóczki.
 
Na zdjęciach obok pokazuję
miejsca, gdzie powinno
„lądować” nasze szydełko.
Pierwsze zdjęcie dotyczy
słupków reliefowych
nabieranych od przodu, 
drugie – słupków reliefowych
nabieranych od tyłu.
 
 



JAK ZROBIĆ SŁUPKI  RELIEFOWE NABIERANE
OD PRZODU

Jak zrobić słupki nabierane od przodu
 
1. Wykonaj kilkanaście oczek łańcuszka. Pierwszy wykonany przez
Ciebie rządek powinien składać się z samych słupków.
 
2. Zrób trzy oczka zwrotne i odwróć robótkę, by było możliwe
szydełkowanie od prawej do lewej strony. Te trzy pierwsze oczka
zastąpią Ci pierwszy słupek.
 
3. Narzuć włóczkę i wkłuj szydełko w sposób pokazany na ostatnim
zdjęciu. Wygląda to trochę tak, jakbyś chciała opleść szydełkiem
słupek (słupek z poprzedniego rzędu znajduje się przed szydełkiem)
 
 
 
 



4. Narzuć włóczkę na szydełko i przeciągnij wokół słupka z
poprzedniego rzędu. Na Twoim szydełku pojawią się trzy pętelki.
 
5. Narzuć włóczkę i przeciągnij ją przez dwie pętelki.
 
6. Ponownie narzuć włóczkę i przeciągnij przez kolejne dwie.
Zrobiłaś swój pierwszy słupek reliefowy.
 
7. Rób na zmianę jeden zwykły słupek i jeden słupek reliefowy
nabierany od przodu. Dzięki temu zauważysz, że słupki reliefowe
nabierane od przodu są wypukłe.
 
 
 

JAK ZROBIĆ SŁUPKI  RELIEFOWE NABIERANE
OD PRZODU



JAK ZROBIĆ SŁUPKI  RELIEFOWE NABIERANE
OD TYŁU

Jak zrobić słupki reliefowe nabierane od tyłu
 
1. Wykonaj kilkanaście oczek łańcuszka.
 
2.  Pierwszy wykonany przez Ciebie rządek powinien składać się z
samych słupków.
 
3. Zrób trzy oczka zwrotne i odwróć robótkę, by było możliwe
szydełkowanie od prawej do lewej strony.
 
4. Narzuć włóczkę i wkłuj szydełko w sposób pokazany na ostatnim
zdjęciu (przekładamy szydełko w taki sposób, by znalazło się przed
słupkiem z poprzedniego rzędu, Słupek z poprzedniego rzędu musi
się za nim schować)
 
 
 
 



4. Narzuć włóczkę na szydełko i przeciągnij wokół słupka z
poprzedniego rzędu. Na Twoim szydełku pojawią się trzy pętelki.
 
5. Narzuć włóczkę i przeciągnij ją przez dwie pętelki.
 
6. Ponownie narzuć włóczkę i przeciągnij przez kolejne dwie.
Zrobiłaś swój pierwszy słupek reliefowy.
 
7. Rób na zmianę jeden zwykły słupek i jeden słupek reliefowy
nabierany od przodu. Dzięki temu zauważysz, że słupki reliefowe
nabierane od przodu są wypukłe.
 
 
 

JAK ZROBIĆ SŁUPKI  RELIEFOWE NABIERANE
OD TYŁU



ŚCIEG WAFLOWY /WAFELKOWY

Pokażę Ci jeszcze, w jaki sposób możesz wykorzystać słupki
reliefowe w praktyce. Naucz się ściegu wafelkowego, by później
wykorzystać go robiąc  np. szalik lub kocyk

1. Na samym początku musisz wykonać
łańcuszek składający się z wielokrotności
liczby 3 i dodać do niego jeszcze dwa
oczka (ja wykonałam 18 oczek + 2, czyli
20). Odwracamy robótkę tak, by było
możliwe szydełkowanie od prawej do
lewej strony i robimy rząd składający się z
samych słupków. Pamiętaj, że pierwszy z
nich powinien zostać wrobiony w
czwartym oczku łańcuszka (liczymy od
strony szydełka, pomijamy tę pętelkę,
którą mamy na szydełku).
 
2. Robimy trzy oczka zwrotne i odwracamy
pracę tak, by było możliwe szydełkowanie
od prawej do lewej strony. Pamiętaj o tym,
że trzy oczka zwrotne zastępują nam
pierwszy słupek. Od tego momentu w
każdym kolejnym oczku powtarzamy
sekwencję  -słupek reliefowy nabierany od
przodu, zwykły słupek, zwykły słupek.
Bardzo ważne jest to, by w ostatnim
słupku z poprzedniego rzędu zrobić
zwykły słupek. Pamiętaj też o trzech
oczkach zwrotnych, które zastąpią
pierwszy słupek z kolejnego rzędu.
 



ŚCIEG WAFLOWY /WAFELKOWY

4. W trzecim rzędzie, w każdym kolejnym
słupku, powtarzamy sekwencję: zwykły
słupek, słupek reliefowy, słupek reliefowy.
Kontynuujemy do końca rzędu. W
ostatnim słupku z rzędu robimy zwykły
słupek. Robimy trzy oczka zwrotne i
odwracamy pracę tak, by było możliwe 
szydełkowanie od prawej do lewej strony.
 
5. Powtarzamy na zmianę czynności z
rzędów drugiego i trzeciego.
 
6. Po kilku rzędach zauważysz, że robótka
z jednej strony zaczyna przypominać
wafelek.

Jeżeli korzystasz z
prowadzonej przeze mnie
strony internetowej tj.
kreatywnebabki.pl, to
zapraszam Cię też do
odwiedzenia mojego konta
na Instagramie
@kreatywnebabki
 
 


