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Szanowni Państwo,
istnieją rozmaite sposoby, aby się wyróżnić
i wyglądać wyjątkowo podczas wielkiego balu,
uroczystego przyjęcia, czy choćby spotkania
w rodzinnym gronie. W tej publikacji podpowiadamy,
jak swoją oryginalność podkreślić ręcznie
wykonanymi dodatkami i elementami ubioru.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane wzory
zainspirują Państwa do tworzenia własnych,
niepowtarzalnych prac.
Autorką bluzki wykonanej na drutach z nici Koral (str. 6)
jest Róża Patzer. W razie pytań odnośnie tego wzoru
i wykonania prosimy o kontakt: rozapatzer@onet.pl
Pozostałe zaprezentowane wzory zostały
zaprojektowane i wykonane przez Annę Baranowicz.
Kontakt telefoniczny z autorką: 515-154-946.

Ulotka informacyjna przygotowana przez:
Ariadna S.A. Fabryka Nici,
92 - 208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel.: +48 42 25 35 855
e-mail: nicizpomyslem@ariadna.com.pl
www.ariadna.com.pl
www.sklep.ariadna.com.pl
www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici
Przedruk i publikacja wzorów, schematów oraz zdjęć
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów
komercyjnych i prywatnych, bez zgody ARIADNY S.A. są
zabronione!
EGZEMPLARZ PROMOCYJNY NIE NA SPRZEDAŻ

Elegancki i delikatny kołnierzyk
wykonany techniką koronki
weneckiej zachwyci każdą
kobietę, która lubi wyglądać nie
tylko modnie, ale i oryginalnie.
Zaletą kołnierzyka, jest jego
uniwersalność - doskonale
prezentuje się na różnych
bluzkach i sukienkach.

Rys. 1

Potrzebne materiały i narzędzia:
- kordonki ADA 10 i ADA 15
(kolor nr 0402),
- nici do szycia w kolorze
kontrastowym,
- igły: cienka ostra i tępa nr 24,
- nożyczki,
- tkanina do przymocowania kartki
z rysunkiem.

Rys. 2

Rys. 3

Pracę rozpoczynamy od przyfastrygowania kartki z rysunkiem kołnierzyka do tkaniny (rys. 1).
Następnie, wzdłuż rysunku, nićmi do szycia i cienką, ostrą igłą przyszywamy podwójną nitkę ADA 10.
Należy zwrócić uwagę, aby nici leżały płasko na wzorze, nie były zbyt naciągnięte, ani zbyt luźne.
Nićmi ADA 15 wypełniamy tło listków (rys. 2), później gęsto obszywamy kontur ściegiem
zadzierzgiwanym (rys. 3). Wykonując łodyżki, przyszyte nici okręcamy. Na zewnętrznych brzegach
płatków kwiatów dokładamy dodatkową nitkę ADA 10, a do środkowych kółeczek dokładamy dwie
nitki. Po wykonaniu całości, nożyczkami należy przeciąć nici między papierem a tkaniną. Na koniec,
pęsetą usuwamy resztki nici.
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3

Torebka komunijna
Komunia, to wyjątkowe wydarzenie,
dlatego oprawa tego święta również
powinna być niezwykła. Leciutka,
frywolitkowa torebka idealnie dopełni
dziewczęcy strój komunijny.
Sposób wykonania:
Zaczynamy od wykonania kółeczka
oznaczonego na schemacie literą A. Kolejne
płatki kwiatka B, C, D, E, F i G wykonujemy na
jednym czółenku. Kółeczko H wykonujemy
metodą odwróconego czółenka. Następne
kółeczko z perełką robimy wg rysunku
pomocniczego. Po wykonaniu ośmiu kwiatków
zamykamy obwód i przechodzimy metodą
odwróconego czółenka do drugiego rzędu.
Torebka ma na wysokość osiem rzędów.
Skończoną koronkę naszywamy na torebkę
uszytą z materiału.

Potrzebne materiały i narzędzia:
- 2 czółenka,
- kordonek ADA 10 (kolor nr 0400),
- szydełko nr 0,6,
- 64 perełki o średnicy ok. 3 mm.

kółeczko wykonać
jednym czółenkiem
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metodą odwróconego
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- agrafka lub spinacz
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Potrzebne materiały i narzędzia:

Torebka wieczorowa

- 2 czółenka,
- kordonek ADA 10 w kolorze czarnym
(nr 0099),
- szydełko nr 1,
- szklane koraliki o średnicy 8 mm,
- ozdobny sznur,
- kawałek rzepa lub zatrzask.

Niepowtarzalna torebka z naszytą
subtelną koronką frywolitkową, to coś
co pozwoli wyróżnić się na każdym
balu i uroczystej kolacji.

Sposób wykonania:
Pracę zaczynamy od kółeczka oznaczonego literą A - liczba supełków, jak na schemacie. Następnie
wykonujemy kółeczko oznaczone literą B. Przed połączeniem kółeczka E z kółeczkiem A na pikotkę
nakładamy koralik. Część kółeczek oznaczonych grubszą kreską należy wykonać metodą
odwróconego czółenka. Wykonujemy dwa rzędy jednocześnie. Powtarzamy je, do uzyskania
potrzebnej wielkości.
Po wykonaniu koronki naszywamy ją na torebkę uszytą z tkaniny. Dodatkowo brzeg obszywamy
ozdobnym sznurem. W miejscu zapięcia przyszywamy kawałek rzepa lub zatrzask.
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Frywolitka
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Ozdobna bluzka wykonana na
drutach
Ta nietuzinkowa bluzka może stanowić
zarówno element eleganckiej, jak
i bardziej codziennej stylizacji. Dobrze
pasuje i do spódnicy i do jeansów. Złoty
kolor poliestrowych nici Koral 10 nadaje
bluzce wyszukanego charakteru.

Potrzebne materiały i narzędzia:
- nici KORAL 10 (kolor nr 0371),
- druty nr 3,
- szydełko nr 3.
Sposób wykonania:
Oznaczenia na schemacie:
- oczko prawe
- oczko lewe
- z jednego oczka zrobić dwa
- zakończenie robótki
P

- 4 oczka skrzyżowane 2/2 w prawo

L

- 4 oczka skrzyżowane 2/2 w lewo

18x

- 18 oczek prawych

Przód bluzki
Nabrać 90 oczek lub tyle ile potrzeba na
swój rozmiar.
Zrobić 50 rzędów ściągacza 1 oczko prawe,
1 oczko lewe.
51 rząd - przerobić 1 rząd oczka prawe.
52 rząd - przerobić 1 rząd oczka lewe.
Wzór wg schematu na 54 oczkach.
Rzędy od 53 do 68 – powtórzyć 3 razy.
W 127 rzędzie zakończyć 26 oczek
pod dekolt.
Rzędy od 127 do 134 powtórzyć
5 razy.
Tył bluzki
Nabrać 80 oczek lub tyle ile potrzeba
na swój rozmiar.
Zrobić 50 rzędów ściągacza 1 oczko
prawe, 1 oczko lewe.
51 rząd - przerobić 1 rząd oczka
prawe.
52 rząd - przerobić 1 rząd oczka lewe.

Druty

Wzór wg schematu na 40 oczkach.
Rzędy od 53 do 60 – powtórzyć 6 razy.
Rzędy od 115 do 122 – powtórzyć
6 razy.
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Po połączeniu przodu z tyłem, rękawy
i dekolt obrabiamy szydełkiem
półsłupkami - w 1 oczko łańcuszka
należy wbić 1 półsłupek.

Tył bluzki
80 oczek

26x
26x
26x
26x
26x
26x
23x
22x
21x
20x
19x
18x
20x
20x
20x
20x
20x
80 ocz.
80 ocz.

24x
24x
24x
24x
24x
24x
24x
24x
24x
24x
24x
21x
20x
19x
18x
17x
16x
18x
18x
18x
Przód bluzki
18x
90 oczek
18x
18x
18x
18x
90 ocz.
90 ocz.

Druty
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165
163
121
115-122; 123-130
119
131-138; 139-146
6x
117
147-154; 155-162
115
113
111
109
107
105
103
101
59
53-60; 61-68
57 x6 69-76; 77-84
55
85-92; 93-100
53
51-52
1-50
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127
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125
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123
121
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119
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117
115
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113
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111
21x
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109
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107
105
18x
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103
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101
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67
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Wieczorowy szal

Sposób wykonania:

Nieważne, czy to uroczysta kolacja,
wielki bal, czy wyjście do teatru,
w każdej z tych sytuacji kobieta
pragnie wyglądać nadzwyczajnie.
W osiągnięciu celu może pomóc
wykonany szydełkiem szal
z ciekawym kwiatowym motywem.
Wykorzystany w pracy kordonek
Maja, przez swoją miękkość i połysk
doda szalowi elegancji.

Zaczynamy od miejsca oznaczonego na
schemacie zieloną strzałką.

Potrzebne materiały i narzędzia:
- kordonek MAJA 5 (kolor nr 0350),
- szydełko nr 1,5.

Szydełko

Gotowy szal ma wymiary 40 cm x 200 cm.
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Pierwszy płatek: 4 oczka łańcuszka, następnie 2
słupki podwójnie nawinięte łączone górą wkłuć
w pierwsze oczko łańcuszka. Wykonać 4 oczka
łańcuszka i połączyć oczkiem ścisłym
z pierwszym oczkiem łańcuszka.
Drugi i trzeci płatek wykonać w taki sam sposób
jak pierwszy, wbijając słupki i oczka ścisłe
w pierwsze oczko łańcuszka.
Czwarty płatek: 4 oczka łańcuszka, 2 słupki
podwójnie nawinięte, łączone. Dalej
przechodzimy do kolejnego kwiatka
i postępujemy wg schematu.
Powtarzamy do uzyskania szerokości szala.
Następnie wykonujemy kolejne rzędy.
Szal wykańczamy frędzlami o długości 15 cm.

Dwa słupki podwójnie nawinięte, zebrane razem.

Oczko łańcuszka

Trzy słupki podwójnie nawinięte, zebrane razem.

Nici z pomysłem
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Bolerko dla dziewczynki

Sposób wykonania:

Każda, nawet bardzo młoda dama
również może wyglądać efektownie.
Wystarczy, że nałoży stylowe bolerko
wykonane z posiadającego subtelny
połysk kordonka Maja. Sweterek
doskonale sprawdzi się też, jako
dopełnienie sukienki komunijnej.

Zaczynamy od przygotowania formy z papieru
wg schematu.
Robimy 84 oczka łańcuszka, wykonujemy
pierwszy rząd, następnie powtarzamy rzędy od 2
do 5. Na wysokości pachy zmniejszamy
szerokość robótki przykładając ją do formy
z papieru.
Po wykonaniu wszystkich części zszywamy
przód, tył i rękawy.
Brzegi przodów i dekoltu obrabiamy 3 rzędami
półsłupków. Zakańczamy jednym rzędem ściegu
rakowego. Przy dekolcie z przodu wykonujemy
pętelkę z 8 oczek łańcuszka, przez którą
przeciągamy tasiemkę do zawiązywania bolerka.

Potrzebne materiały i narzędzia:
- 5 kłębków kordonka MAJA 5
(kolor nr 0400),
- szydełko nr 1,5.
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oczko łańcuszka
słupek raz nawinięty
cztery słupki raz nawinięte,
wkłute w jedno miejsce
dwa słupki raz nawinięte,
wkłute w jedno miejsce
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Szydełko
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Ozdobna czapeczka
Może być dodatkiem do wytwornej
kreacji, może stanowić oryginalną
ozdobę codziennego stroju, może też
chronić przed wiatrem na wiosennym
spacerze – srebrna czapeczka
wykonana z błyszczącej poliestrowej
nici Koral 18 z pewnością przyda się
każdej eleganckiej kobiecie.
Potrzebne materiały i narzędzia:
- nici KORAL 18 (kolor nr 0374),
- szydełko nr 1.

Sposób wykonania:
Zamiast pierwszego słupka w danym
okrążeniu wykonać 3 oczka łańcuszka,
zamiast pierwszego półsłupka wykonać 2
oczka łańcuszka. Okrążenia zamykać
oczkiem ścisłym zamykającym.

powtarzać 12 razy

16

Czapeczka
10 oczek łańcuszka zamknąć w kółeczko.
W okrążeniu pierwszym wykonać *2 słupki
jeden raz nawijane, 1 oczko łańcuszka*
powtórzyć 11 razy. Kolejne okrążenia
wykonać zgodnie ze schematem, dodając
odpowiednio więcej słupków i oczek
łańcuszka. Okrążenie siedemnaste
powtórzyć jeszcze 15 razy. Brzeg
czapeczki obrobić półsłupkami, a ostatnie
okrążenie obrobić ściegiem rakowym.

15
14
13
12
11
10
9

Kwiatek
10 oczek łańcuszka zamknąć w kółeczko.
Następnie *półsłupek, słupek jeden raz
nawijany, 3 słupki dwa razy nawijane,
słupek jeden raz nawijany, półsłupek*
powtórzyć 4 razy.
Wykonać około 20 kwiatków i naszyć na
czapeczkę w różnych miejscach.

8
7
6
5
4
3

półsłupek
słupek raz nawijany

schemat kwiatka

1

słupek dwa razy nawijany
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Pełna oferta nici zdobniczych produkowanych
przez ARIADNĘ S.A. Fabrykę Nici dostępna jest na
terenie całej Polski w pasmanteriach i sklepach
ARIADNA BUTIK.
Aktualna lista sklepów należących do sieci
ARIADNA BUTIK zamieszczona jest na stronie:
www.ariadna.com.pl

www.facebook.com/ariadna.fabryka.nici
Nowość w ofercie ARIADNY
Nici metalizowane
SILVA 30 i SILVA 40

Zapraszamy do odwiedzenia strony

www.ariadna.com.pl
W zakładce Nitką malowane znajdują się
między innymi galerie nadesłanych przez
Państwa prac.

Jeśli tworzycie Państwo prace według swoich autorskich projektów,
potraficie dokładnie opisać i rozrysować schemat robótki (najlepiej
w programie graficznym Corel Draw), a do tego chcecie podzielić się
z innymi miłośnikami rękodzieła swoimi pomysłami, to zapraszamy do
współpracy.
Kontakt z nami: nicizpomyslem@ariadna.com.pl

