Wełniane spodenki dla dziecka 0-6(4-24) miesięcy.
Gatki dziergam z włóczki Drops Lima, 65%wełny 35% alpaka. Można również użyć włóczek o tym samym składzie:
Flora (cieńsza, biorę podwójną) albo Nepal. Ja najbardziej lubię Lima ze względu na sprężysty splot – włóczka się nie
mechaci i trzyma formę. Włóczka nie gryzie. Na spodenki potrzebne są dwa motki włóczki (100 gram) i druty na żyłce
nr 4.
Gatek nie trzeba lanolinować - pierze się je w pralce na wełnę 40 stopni. Ja po
pierwszym praniu odrobinę filcuję - jak są prawie suche, wrzucam je do suszarki
bębnowej na 5 minut - ale czasem tego nie robię i gatki funkcjonują równie
dobrze.
Gatki są wysokie, mają warkocz, który powoduje że dobrze siedzą (warkocz funkcjonuje jak
ściągacz), nogawki zwężają się ku dołowi, dzięki czemu dobrze przylegają do nóżki
i nie ciekną.
Spodenki są w dwóch rozmiarach - mniej więcej do 6 miesięcy i powyżej 4-5 (rozmiar 2
pasuje już na 7-kg dziecko).
Wzór wykonania z włóczki Lima, rozmiar 0-6mies (w nawiasie 4-24mies). Między gwiazdkami * * – wzór do
powtórzenia.
1. Narzuć 84 (96) oczek na druty na żyłce, zrób ściągacz 2 prawe-1 lewe 5-6 cm
2. Kontynuuj oczka prawe, wstawiając po bokach przodu 2 warkocze:
a. *2 lewe-6 prawych na warkocz-2 lewe – 18(24) prawe – 2 lewe-6 prawych na warkocz-2 lewe-46(52)
prawych*

b. Gdy spodenki wyglądają mniej więcej jak kwadrat, zacznij dziergać osobno przód i tył (po połowie)
i. Przód: w każdym rzędzie przerabiaj 3 i 4 oczko razem (dwa pierwsze przerabiaj normalnie, aby
uzyskać ładny brzeg). Gdy przód ma 20(22) oczka – przerób jeszcze 8-10 rzędów bez zmniejszania
ii. Tył: przerób 8-10 rzędów, po czym zacznij zmniejszać: w każdym rzędzie przerabiaj 3 i 4 oczko
razem. Gdy tył ma 20(22) oczka – zszyj niewidocznym ściegiem z przodem.
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3. Nabierz 42(51) oczek naokoło nogawki, pierwszy rząd *2 prawe, 1 lewe”. W każdym następnym rzędzie
zmniejszaj o 1 oczko, przerabiając dwa prawe oczka razem. W ostatnim rzędzie zostanie ściągacz „prawe-lewe”
oczko. Zakończ nogawkę: po każdych zakończonych 2 oczkach przerób jedno w powietrzu – w ten sposób
zakończenie nogawki będzie elastyczne.

4. Wciągnij sznureczek.
5. Przed pierwszym użyciem należy spodenki uprać w pralce, program wełna, 40 stopni.
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