
Shalom Cardigan – opis wykonania.

Rozmiar – ok. 38 (dł. 66 cm, biust 90-92 cm, biodra 
95-96 cm, dł. rękawa mierzona od szyi razem z 
ramieniem – 70 cm).
Włóczka Hamelton Tweed (BC Garn) 50g/100m 
- 45 dag, druty 4,5

Próbka wzorem dżersejowym (gładkim prawym): 
15 o. = 10 cm.

Sweter robimy od góry do dołu – w całości przody 
i tył.

Karczek:
Na druty nabieramy 77 o. i przerabiamy wzorem francuskim (same prawe oczka). Po przerobieniu 5 rz. 
w plisie zapięcia robimy dziurkę na guzik – kolejne dziurki w co 20 rz.(dziurek wychodzi 8). 
Plisy zapięcia -  6 o. z każdej strony (+ o. brzegowe) przerabiamy cały czas wzorem francuskim.
W 8 rz. pomiędzy plisami zapięcia dodajemy równomiernie na całej szerokości 44 o. (= 121 o.)
Po przerobieniu 9 rz. przerabiamy: 12 rz. ściągacz pojedynczy (1 o. prawe przekręcone, 1 o. lewe), 4 rz. 
francuski. - to powtarzamy 3 x. 
Kolejne oczka dodajemy zawsze w trzecim rz. wzoru francuskiego:
W 24 rz. dodajemy 35 o. (= 155 o.)
W 40 rz. dodajemy 40 o. (= 195 o.)
W 56 rz. dodajemy 14 o. (= 209 o.)

Teraz rozdzielamy oczka na korpus i rękawy.
przód – 35 o.
rękaw – 42 o.
tył – 55 o.
rękaw – 42 o.
przód – 35 o.

Korpus:
Oczka przeznaczone na rękawy przekładamy na grubą nitkę (będziemy robić później). Pomiędzy 
przodami a tyłem nabieramy na drut dodatkowo po 9 o. (to będą pachy). Dalej pomiędzy plisami 
zapięcia przerabiamy wzorem gładkim prawym. Zaznaczamy środkowe oczko pod każda pachą (to 
dodane) – dodawanie i odejmowanie będziemy robić zawsze przed i po każdym z tych oczek.
Po przerobieniu 10 rz. od karczka odejmujemy 2 x po 4 o. w co 8 rz.
Po przerobieniu 44 rz. od karczka dodajemy 4 x po 4 o. w co 8 rz.
Po przerobieniu 72 rz. od karczka dodajemy równomiernie na całej szerokości 7 o. i przerabiamy:
1 motyw z karczka - 4 rz. francuski, 2 rz. ściągacz pojedynczy 4 rz. francuski. Zakończyć wszystkie 
oczka.



Rękaw:
Oczka odłożone na nitkę przekładamy na druty. W miejscu dobranych pod pachą oczek nabieramy 12 o. 
(w tym 2 o. brzegowe bo rękawy robione są prosto) – czyli: 5 o., 1 o. dobrane z poprzecznej nitki „na 
zakręcie” + 42 o. z nitki + 1 o. z poprzecznej nitki + 5 o. (= 54 o.) Przerabiamy wzorem gładkim. Na 
zwężenie rękawa po przerobieniu 20 rz. od karczka odejmujemy z każdej strony 2 x po 1 o. w co 8 rz i 5 
x po  1 o. w co 10 rz. (= 40 o.)
Po przerobieniu 86 rz. (od karczka) robimy1 motyw wzoru z karczka. Zakończyć wszystkie oczka.
Zszyć rękawy. Przyszyć guziki.

Jeśli potrzebujemy  większy rozmiar sweterka trzeba zmierzyć o ile oczek  musi być szerszy korpus i tyle więcej oczek 
dodać (równomiernie mniej więcej) na karczku.

opracowanie: zdzid


