
Kardigan z poprzecznym karczkiem.

Rozmiar: 40 – długość 65 cm, szerokość 50 cm, dł. rękawa do pachy 47 cm.

Włóczka: Oliwia (250m/100g) ok. 50 dag, druty nr 4 i 3,5.
Wzory:   francuski prawy – po obu stronach roboty oczka prawe, 

ściągacz pojedynczy – 1 o. prawe, 1 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak  wychodzą,
warkocze - wg schematu 1, rzędy 1 i 2 powtarzamy 2x, następnie powtarzać rz. 3 do 10, na lewej stronie 
– przerabiać tak jak wychodzą.
poprzeczny karczek – schemat 3

Próbka wzoru (warkoczami): 21 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:
Na druty nabrać 90 o. i  przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym. Następnie dodać równomiernie na całej szerokości 17 o. i 
przerabiać pomiędzy o. brzegowymi wg schematu 1– początek i koniec w pkt. B. Po przerobieniu 100  rz. na podkrój pachy 
zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 1, 1 o. po czym zakończyć prosto wszystkie oczka.

Lewy przód:
Na druty nabrać 49 o. i  przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym. Następnie dodać równomiernie na całej szerokości 8 o. i 
przerabiać pomiędzy o. brzegowymi wg schematu 1 – zaczynając od punktu B, na koniec 3 o. l., 1o. p, 2 o. lewe, 8 o. wzorem 
francuskim prawym (plisa zapięcia przodu). 
Po przerobieniu 100  rz. na podkrój pachy zakończyć z prawej strony w co 2 rz.: 3, 1, 1 o. po czym zakończyć prosto 42 o. i 
przerabiać dalej tylko 8 o. plisy zapięcia + 2 o. brzeg. Po przerobieniu 34 rz. odłożyć oczka na agrafkę.

Prawy przód wykonać symetrycznie. 

Rękaw:
Na druty nabrać 46 o. i  przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym. Następnie dodać równomiernie na całej szerokości 8 o. i 
przerabiać pomiędzy o. brzegowymi wg schematu – zaczynając od pkt. A.
Po przerobieniu 36 rz. na poszerzenie rękawa dodajemy z każdej strony po 1 o.: 2 x w co 10 rz. i  6 x w co 8 rz.
Po przerobieniu 118  rz. na podkrój pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 1, 1 o. po czym zakończyć prosto wszystkie oczka.



Poprzeczny karczek:
Na druty nabrać 28 o. i  przerabiać wg schematu 3 - 238 rz. (105 cm) po czym zakończyć wszystkie oczka.

Zszyć części swetra, wszyć rękawy. Poprzeczny karczek przyszyć dłuższym bokiem do swetra lekko go wdając, a krótkimi bokami 
do plis zapięcia przodów.
Na plisę dekoltu nabrać odłożone oczka plis zapięcia, a z górnego brzegu karczka 121 o. (na drucie mamy 136 o.) Plisy zapięcia 
robimy wzorem francuskim prawym, a resztę ściągaczem pojedynczym. W 8 i 12 rz. odejmujemy równomiernie na całej szerokości 
po 12 o. W 12 rz. w prawej plisie zapięcia robimy dziurkę na guzik. Po przerobieniu 30 rz. zmieniamy druty na 3,5 a po 36 rz. 
zakańczamy wszystkie oczka.
Przyszyć guzik do lewej plisy zapięcia.

opracowanie: zdzid


