
Płaszczyk boucle – opis wykonania.

Rozmiar: 38/40 – długość 80 cm, szerokość 62 cm (na dole) 
– 47 cm (pod pachami), długość rękawa – 60 cm

Włóczka: Boucle na szpuli (przerabiamy podwójną nitką) – 
ok. 700g (1400mb), druty nr 6.

Próbka wzoru: 10 o. i 17 rz. = 10 x 10 cm.

Płaszczyk robi się w trzech częściach - tył z rękawami i 
2 przody z rękawami.

Tył:
Na druty nabrać 66 o. i przerobić 8 rz. wzorem francuskim 
prawym (same oczka prawe po obu stronach), następnie 
zmienić wzór na dżersejowy (na prawej stronie prawe 
oczka, na lewej - lewe). Po przerobieniu 34 rz. na skosy 
boczne zakańczamy z obu stron 7 x po 1 o. w co 8 rzędzie 
(52 o.). Po przerobieniu 100 rz. na rękawy dodać z obu 
stron w co drugim rzędzie: 10, 13 i 18 o. (134 o.). 
Po przerobieniu 128 rz. zakończyć na dekolt środkowe 
16 o. - powstałe części kończymy osobno. Po przerobieniu kolejnych 2 rz. zakańczamy na rękaw 
łącznie z ramieniem pozostałe 59 o.

Lewy przód – przerabiany łącznie z plisa zapięcia:
Na druty nabrać 39 o. i przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym,  następnie zmienić wzór na 
dżersejowy za wyjątkiem ostatnich 6 o. (plisa zapięcia) które przerabiamy cały czas wzorem 
francuskim.  Po przerobieniu 32 rz. na skos boczny zakańczamy z prawej strony 7 x po 1 o. w co 8 
rzędzie. Po przerobieniu 68 rz. plisa zapięcia przechodzi w kołnierz szalowy i na jego poszerzenie 
co 8 rz. przerabiamy wzorem francuskim jedno oczko więcej. Po przerobieniu 100 rz. na rękawy 
dodać z prawej strony w co drugim rzędzie: 10, 13 i 18 o. (73 o.). Po przerobieniu 128 rz. pomiędzy 
kołnierzem szalowym a resztą przodu dodać 1 o. i po przer. 130 rz. od początku zakończyć na 
rękaw i ramię 58 o. i przerabiać tylko pozostałe 17 o. kołnierza.
Dalszą część kołnierza formujemy za pomocą rzędów skróconych: co dwa rzędy przerabiamy tylko 
zewnętrzne 13 o., odwracamy robótkę, robimy narzut i przerabiamy rząd powrotny. W rzędzie 
powrotnym przerabiamy robótkę do końca a narzut wraz z oczkiem następnym przerabiamy jako 2 
o. razem na prawo. Kołnierz przerabiamy w ten sposób na długość odpowiadającą połowie 
szerokości dekoltu tyłu – nie zakańczamy oczek tylko odkładamy na zapasowy drut.

Prawy przód robimy symetrycznie, tylko po przerobieniu 70 i 88 rz. w plisie zapięcia robimy 
dziurki na guziki.
Kołnierz zszywamy szwem dziewiarskim na otwartych oczkach. Zszywamy szwy boczne i górne 
szwy rękawów. Kołnierz przyszywamy do dekoltu tyłu.

Na wykończenie rękawów nabieramy na dole rękawa 38 o. i przerabiamy 20 rz. wzorem francuskim 
– zakończyć. Zszyć wewnętrzne szwy rękawów wraz z plisa wykończeniową. Przyszyć guziki. 
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