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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

3x zielone włóczki

1x czarna włóczka

1x szydełko

1x igła



Drodzy Klienci!

W tym opracowaniu oprócz instrukcji szydełkowania dekoracyjnego koszyka 
można również znaleźć krótkie omówienie podstawowych technik szydełko-
wania, potrzebnych do wykonania tego zabawnego zwierzątka. 

Zalecamy, aby osoby, które nie mają umiejętności szydełkowania, przećwi-
czyły podstawowe techniki na próbce liczącej ok. 10 oczek przed przystąpie-
niem do wykonywania dekoracyjnego koszyka. Warto skorzystać np. z pomocy 
babci lub koleżanki.

Można też sprawdzić, czy w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania odbywają 
się spotkania robótkowe itp., w których uczestniczą zarówno mistrzowie 
szydełka, jak i osoby początkujące. W Internecie można również znaleźć  
pomocne filmy, które w zrozumiały sposób pokazują, jak szydełkować.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo  www.tchibo.pl/instrukcje

Mały poradnik szydełkowania

Ułożenie dłoni

Nić poprowadzić od wewnątrz na zew nątrz 
między palcami małym a serdecz nym,  
od zewnątrz do wewnątrz między palcami 
serdecznym a środkowym oraz od wew
nątrz między palcami środkowym a wska
zującym, tak aby nić robocza była od tyłu 
do przodu owinięta wokół odchylonego 
palca wskazującego – patrz rysunek. 

Kciukiem i palcem środkowym lewej dłoni trzymać robótkę, a prawą dłonią  
szydełko.



Rozpoczynanie szydełkowania

Owinąć nić wokół szydełka w sposób  
pokazany na rysunku. 

Przeciągnąć nić przez oczko. 

Powstaje pętelka.

Oczko łańcuszka

Sięgnąć po nić i przeciągnąć ją  
przez pętelkę. 

Oczko zamykające

Przełożyć szydełko od przodu do tyłu 
przez oczko poprzedniego okrążenia. 

 Sięgnąć po nić i przeciągnąć ją przez 
oczko i pętelkę.



Oczko ścisłe

Przełożyć szydełko od przodu do tyłu 
przez oczko poprzedniego okrążenia,  
sięgnąć po nić i przeciągnąć ją przez 
oczko. 

Sięgnąć po nić i przeciągnąć ją  
przez obie pętelki. 

Półsłupek

Owinąć nić wokół szydełka.  
Przełożyć szydełko od przodu przez 
oczko poprzedniego okrążenia, sięgnąć 
po nić i przeciągnąć przez oczko. 

Sięgnąć po nić i przeciągnąć ją przez 
wszystkie trzy pętelki.  



Słupek

Owinąć nić wokół szydełka.  
Przełożyć szydełko od przodu przez 
oczko poprzedniego okrążenia, sięgnąć 
po nić i przeciągnąć tylko przez oczko.

Na szydełku są teraz trzy pętelki. 

Sięgnąć po nić i przeciągnąć ją  
przez dwie pętelki.

Na szydełku są teraz dwie pętelki. 

Jeszcze raz sięgnąć po nić i przeciągnąć 
ją przez obie pętelki. 

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.pl



Magiczne kółko

Tutaj  
przytrzymać

Początkowy 
koniec włóczki

Owinąć nić wokół szydełka w sposób  
pokazany na rysunku, przytrzymać  
początkowy koniec włóczki kciukiem  
i palcem środkowym i przeciągnąć nić 
przez oczko.

Tutaj  
przytrzymać

Kółko

Przytrzymać kciukiem i palcem 
środkowym kółko oraz początkowy koniec 
włóczki, sięgnąć po nić i przeciągnąć ją 
przez pętelkę. Powstaje OŁ.

Oczko  
łańcuszka

Jest to pozycja wyjściowa do wykonania 
Ości wokół kółka i początkowego końca 
włóczki. 

Przełożyć szydełko od przodu do tyłu 
przez kółko i jednocześnie pod początko
wym końcem włóczki. 

 Sięgnąć po nić i przeciągnąć ją przez kółko 
i początkowy koniec włóczki, ponownie 
sięgnąć po nić i przeciągnąć ją przez  
pętelkę (OŚci).



Wykonać wymaganą liczbę OŚci (w przy
padku dekoracyjnego koszyka — 6 OŚci)  
i ściągnąć początkowy koniec włóczki.

Zakończenie robótki

Obciąć nić. 

 Końcówka nici powinna być 
jeszcze na tyle długa, aby 
można jej było użyć do 
zszycia lub przyszycia. 

Po obcięciu przeciągnąć nić przez pętelkę 
i dociągnąć.

Zaznaczanie oczek

Aby zaznaczyć początek każdego okrążenia, zawiesić znacznik na pierwszym 
oczku okrążenia. Po wykonaniu okrążenia (gdy ponownie znaleźli się Państwo 
w miejscu, gdzie znacznik został umieszczony) oraz pierwszego oczka kolejnego 
okrążenia, przełożyć znacznik.

Alternatywnie przez pierwsze oczko w okrążeniu można przeciągnąć kawałek 
włóczki w innym kolorze. 



Instrukcja szydełkowania

Ta instrukcja szydełkowania jest stworzona z myślą o włóczkach i 
szydełku znajdujących się w zestawie. Użycie włóczek lub szydełka innej 
grubości sprawi, że dekoracyjny koszyk będzie większy lub mniejszy. 

Użyte skróty

O: Oczko OZam: Oczko zamykające

OŁ: Oczko łańcuszka Rz: Rząd

OŚci: Oczko ścisłe Okr: Okrążenie

pSłp: Półsłupek Słp: Słupek

MK: Magiczne kółko

Przy szydełkowaniu okrążeniami zawsze zaznaczać pierwsze oczko 
okrążenia (patrz „Mały poradnik szydełkowania”).

Koszyk

1. Okr: Wykonać 6 OŚci w MK (= 6 OŚci).

2. Okr: W każde OŚci wykonać 2 OŚci (= 12 OŚci).

3. Okr: W co drugie OŚci wykonać 2 OŚci (= 18 OŚci).

4. Okr:  W co trzecie OŚci wykonać 2 OŚci (= 24 OŚci).

5. Okr:  W co czwarte OŚci wykonać 2 OŚci (= 30 OŚci).

6. Okr: W co piąte OŚci wykonać 2 OŚci (= 36 OŚci).

7. Okr: W co szóste OŚci wykonać 2 OŚci (= 42 OŚci).

8. Okr: W co siódme OŚci wykonać 2 OŚci (= 48 OŚci).

9. Okr: W co ósme OŚci wykonać 2 OŚci (= 54 OŚci).

10. Okr: W co dziewiąte Ości wykonać 2 Ości (= 60 OŚci). 

11. Okr:  W co dziesiąte Ości wykonać 2 Ości (= 66 OŚci).



12. Okr:   Wykonać OŚci, przekładać przy tym 
szydełko tylko przez przednie pę
telki oczek poprzedniego okrążenia  
(= 66 OŚci).

13. do 
29. Okr: Szydełkować spiralnie OŚci (= 66 OŚci).

30. do  
31. Okr: OZam dla stabilnego, ładnego wykończenia (= 66).

Zakończyć.

Wszyć oba końce włóczki.

Uszy

Aby wykonać uszy, należy wykonać po dwa przody i tyły. Przody i tyły 
są prawie identyczne. Po wykonaniu tyłu nie należy zakańczać robótki, 
ale od razu połączyć dwie części robótki: przód i tył.

2x przód

Wykonać 15 OŁ.

1. Rz:    Zacząć od drugiego OŁ od szydełka. 

    Wykonać 13 OŚci, 4 OŚci w ostatnie OŁ, 
12 OŚci w dolny brzeg. Zakończyć  
jednym OZam (= 29 O). 



2. Rz:  1 OŁ, 13 OŚci, 1 pSłp, 2 słupki w to 
samo oczko, 2 słupki w to samo 
oczko, 1 półsłupek, 12 OŚci, zamknąć 
jednym OZam (= 32). 

Zakończyć. 

2x tył

Aby zapewnić lepszą przejrzystość, przedstawiliśmy tutaj przód i tył  
w różnych kolorach.

Tył należy wykonać w taki sam sposób jak przód; nie należy jednak zakańczać 
robótki, lecz umieścić przód na tyle i połączyć obydwie części robótki,  
wykonując 32 OŚci.

Schować końcówki obydwu części robótki pomiędzy nimi. Nie trzeba ich zszywać.

Zakończyć. Obciąć koniec włóczki i wszyć ją.

Uformować uszy.



Zszywanie

Docisnąć ucho do krawędzi koszyczka 
(ok. 2 cm poniżej krawędzi) i przymocować 
szpilką. 

W przypadku braku szpilki można wykonać 
dwa przeszycia.

Czarną włóczką przyszyć całą przylegającą  
do koszyczka powierzchnię ucha do koszyczka. 
W przeciwnym razie ucho będzie oklapnięte.

Zwrócić uwagę, aby szwy nie były widoczne  
z zewnątrz. 

W taki sam sposób przyszyć drugie ucho.

Wyhaftować pyszczek w dowolnym kształcie  
przy pomocy czarnej włóczki.

Zrobić supełek wewnątrz koszyczka.


