
1. Objaśnienia skrótów: 

2. Objaśnienia do schematów:

o. – oczko
sł. – słupek
okr. – okrąg
rz. – rząd
półsł. – półsłupek

o. łańcuszka

o. zamykające
(o. ścisłe)

półsł.

sł.

podwójny sł.

pikotek: 
– 3 o. łańcuszka 
– o. ścisłe wkłute w pierwszym 

o. łańcuszka

sł. wkłute
w jedno oczko

podwójny sł.
wkłuty w jedno oczko

sł. przerobione
razem

podwójne sł.
przerobione
razem

sł. wkłute
w jedno oczko
i przerobione razem

 Przed przystąpieniem do nauki szydełkowania zapoznaj się z poniższymi  
 instrukcjami, oznaczeniami, rysunkami i poradami. 

Wszystkie prace w tej książce zostały wykonane:
– szydełkiem nr 1 do 1,5 
– z bawełnianych nici do szydełkowania – długość 200 m/30 g 

Jeśli wybierzesz inne nici, sprawdź na etykietce, jakie szydełko bę-
dzie ci potrzebne. Musisz też pamiętać, że z grubszych nici poda-
ne wzory wyjdą większe. Wielkość wykonanej pracy zależy też od 
tego, czy szydełkować będziesz ciaśniej, czy luźniej.

podwójne 
sł. wkłute
w jedno oczko
i przerobione razem



Kwiaty – wisiorek i kolczyki
Do wykonania tej pracy dodatkowo potrzebne będą igła i nici do szycia oraz zawieszki do kolczy-
ków.
Opis do schematu:
1 rz. – 8 o. łańcuszka, o. zamykające – utworzenie okr.
2 rz. – 3 o. łańcuszka, 23 sł., o. zamykające wkłute w trzecie o. łańcuszka na początku okr.
3-4 rz. – przerabiamy według schematu

1. Wykonujemy 7 kwiatków według schematu. Zszywamy kwiatki tak, jak pokazuje to fotografia.
2. Wykonujemy 2 sznureczki po około 50 o. łańcuszka i przyszywamy je do skrajnych kwiatków.
3. Wykonujemy 2 kolejne kwiatki według schematu. Na ostatnie o. łańcuszka nawlekamy za-
wieszkę do kolczyków.
4. Robótkę można wykrochmalić.

Łańcuszek  do za-
wieszki w kolczyku

Łączenie elementów 
w wisiorku



Do wykonania tej pracy dodatkowo potrzebne będą wydmuszki lub drewniane imitacje jajek.

Pisanka żółta
Opis do schematu:
1 rz. – 6 o. łańcuszka, o. zamykające – utworzenie okr.
2 rz. – 3 o. łańcuszka, 1 sł., 1 o. łańcuszka. Potem 2 sł., 1 o. łańcuszka powtarzamy
5 razy; o. zamykające wkłute w trzecie o. łańcuszka na początku okr.
3-10 rz. – przerabiamy według schematu



Zakładka żółta
Rozmiar: 
5,5 cm x 15,5 cm  
+ frędzelki
Opis do schematu:
1 rz. – 25 o. łańcuszka
2 rz. – 3 o. łańcuszka, 
24 sł.
3-26 rz. – przerabiamy 
według schematu
27 rz. – wkoło zakład-
ki półsł. oraz o. łań-
cuszka (według sche-
matu) na jednym ze 
szczytów, które utwo-
rzą pętelki
Przycinamy odpowied-
niej długości frędzelki 
i przymocowujemy je 
z krótszej strony za-
kładki, tam gdzie są 
wcześniej wykonane 
„pętelki”.
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