
BUKI BE005

BE TEENS – OBRĘCZ DZIEWIARSKA
Wiek 8+

Pudełko zawiera:
 4 kłębki wełny (245g)
 1 obręcz dziewiarska z 24 kołkami
 1 obręcz dziewiarska z 36 kołkami
 1 haczyk
 1 licznik rzędów
 1 szablon do pomponu
 1 plastikowa igła do szycia
 1 papierowy centymetr
 3 drewniane spinacze



Nauczysz się jak używać obręczy dziewiarskiej i tworzyć różne projekty. 
Obręcz jest prosta w użytkowaniu, jeśli dokładnie podążasz za instrukcją. 
Będziesz mógł na niej wykonać przeróżne rzeczy! Jak już wykonasz te trzy 
projekty zawarte w tej instrukcji, z łatwością znajdziesz inne w książkach lub 
w internecie. 
Instrukcja zawiera też kody QR, dzięki którym możesz obejrzeć video online 
pokazujące krok po kroku jak szyć. Łatwizna – zaczynamy!

OPASKA NA WŁOSY
Do zrobienia tej opaski będziesz potrzebować obręczy z 24 kołkami i nauczysz się
ściegu francuskiego, gdzie  na zmianę stosuje się lewe oczka i prawe. 



1. Weź kłębek brązowej wełny. Zrób węzeł przesuwany na końcu włókna i 
umieść go na zewnętrznym kołku.

2. Nabierz oczka, nawijając włóczkę wokół każdego kołka, aż do
szóstego. Włóczka musi krzyżować się od wewnętrznej strony
obręczy.

3. Gdy dotrzesz do kołka nr 7, owiń włóczkę wokół kołka, a 
następnie przeciągnij ją przed kołkiem nr 6.

4. Wsuń haczyk od góry do dołu przez oczko na kołku 6.



5. Załóż na haczyk włóczkę, która jest pod oczkiem i 
przeciągnij ją. Stworzyłeś pętelkę.

6. Przełóż haczyk przez pętelkę, załóż na haczyk poprzednie oczko i zdejmij je z kołka. Załóż nowe oczko na 
kołek i zacieśnij włóczkę.

7. Powtórz dla kołka nr 5, 4, 3 i 2. Właśnie zrobiłeś lewe oczka!

8. Owiń do połowy kołek nr 1 włóczką nad istniejącym oczkiem. Przeciągnij niższe oczko nad górnym.



9. Owiń włóczkę wokół kołków nr 2,3, 4, 5 i 6 nad istniejącymi 
oczkami, upewniając się, że włóczka krzyżuje się po wewnętrznej 
stronie obręczy.

10. Na każdym kołku podnieś niższe oczko na górne. Właśnie stworzyłeś prawe oczka!

11. Owiń do połowy kołek nr 7 i przełóż dolne oczko nad górne.

12. Umieść włóczkę pod istniejącym oczkiem na kołku nr 6 i wsuń 
haczyk z góry do dołu przez oczko na kołku nr 6, tak jak w kroku 4.

13. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć
nowy rząd lewych oczek.



14. Nie zapomnij rozwiązać węzła przesuwanego, który zawiązałeś na kołku na zewnątrz obręczy. Przełóż 
włóczkę do środka obręczy, aby ci nie przeszkadzała.

15. Rób na zmianę rzędy lewych i prawych oczek, dopóki nie osiągniesz 
długości około 35 cm.

16. Gdy to zrobisz, weź jeden koniec opaski i przełóż każde oczko na
odpowiadający mu kołek na obręczy. Pomóż sobie haczykiem.

17. Na każdym kołku przełóż dolne oczko nad górne.  Ten krok połączy twoją opaskę.

18. Zsuń oczka z powrotem.

19. Odetnij włóczkę, pozostawiając 50
cm.



20. Nawlecz ją na plastikową igłę.

21. Przewlecz igłę przez oczko na kołku nr 1 od dołu do góry. Następnie 
przewlecz ją z góry na dół przez oczko na kołku nr 2 i kontynuuj 
zmieniając kierunek, aż do kołka nr 7.

22. Za pomocą haczyka zdejmij wszystkie oczka z obręczy.

23. Przytrzymaj opaskę tak jak na obrazku i pociągnij za
włóczkę, aby opaska stała się tak ciasna jak to możliwe.
Będzie to jej środek.

24. Odwróć opaskę, mocno ją zaciskając. Nawlecz włóczkę na
igłę i przełóż ją przez poprzednie oczka, aby zacieśnić opaskę 
i zakończyć.

25. Zrób pętelkę i przełóż przez nią igłę, aby zrobić supeł.
Powtórz ten krok raz.



26. Odetnij nadmiar włóczki, pozostawiając około 5 cm.

27. Zawiąż włóczkę na pozostałym kawałku, który właśnie
uciąłeś.

28. Owiń włóczkę wokół opaski. Wybierz długość jaka ci odpowiada.

29. Zwiąż właściwą włóczkę z tą którą właśnie owinąłeś wokół opaski. Zawiąż supeł i odetnij nadmiar 
sznurka.

Twoja opaska jest gotowa!



SZALIK
Do zrobienia tego szalika, będziesz potrzebować obręczy z 36 kołkami. 

1. Weź jeden koniec niebieskiej wełny i zawiąż węzeł przesuwany na 
kołku nr 36.

2. Owiń dwa razy wokół kołka nr 35, upewniając się, że włóczka opada
wewnątrz obręczy.

3. Za pomocą haczyka przełóż dolne oczko nad górne.



4. Zakręć dwa razy wokół kołka nr 34 i przełóż dolne oczko nad górne.

5. Powtórz dla kołka nr 33.

6. Następnie powtórz dla kołków 25, 24 i 23.
Następnie dla nr 15, 14 i 13. W końcu dla kołków nr
5,4, 3 i 2.

7. Zaplotłaś swój pierwszy rząd! Nie będziesz
potrzebować każdego kołka, podczas robienia
szalika.

8. Umieść włóczkę pomiędzy kołkiem nr 2 i 3,
przekładając go przed nr 3. przełóż dolne oczko nad górne.
9. Powtórz dla kołka nr 4 i 5, następnie nr 13, 14 i 15, następnie z nr 23, 24 i 25, aż w końcu dla nr 33, 34 i 35.
10. Stwórz pętelkę wokół kołka nr 36 i przewlecz włóczkę z powrotem w kierunku z którego wychodzi. 
Pętelka będzie przechodzić nad istniejącym oczkiem na kołku nr 36. Za pomocą haczyka  przełóż dolne 
oczko nad górne.



11. Przewlecz włóczkę przed kołkiem nr 35 i nad istniejącym oczkiem. Za pomocą haczyka  przełóż dolne 
oczko nad górne.

12. Powtórz dla wszystkich kołków, które już nawlekłeś aż do kołka nr 2.
13. Zrób pętelkę wokół kołka nr 2 i przewlecz włóczkę z powrotem w kierunku z którego wychodzi. Pętelka 
będzie przechodzić nad istniejącym oczkiem na kołku nr 3. Za pomocą haczyka przełóż dolne oczko nad 
górne.

14. Powtórz dopóki nie zapleciesz 55 cm, dochodząc do kołka nr 35. Jeszcze nie zaplataj kołka nr 36.
15. Zapleć kołki 36 i 35.

16. Weź oczko z kołka nr 35 i umieść je na kołku nr 36.



17. Na kołku nr 36  przełóż dolne oczko nad górne.

18. Przełóż oczko z kołka nr 36 na kołek nr 35.

19. Powtórz dla kołków nr 35 i 34. Zapleć kołek nr 34 przewlekając włóczkę przed kołkiem. Przełóż oczko na 
kołek 35. Zapleć kołek 35 i przełóż oczko na kołek 34.

20. Powtórz dla kołków 34 i 33. Teraz powinieneś mieć tylko jedno oczko na kołku 33.
21. Teraz przejdź do kołka 25 przekładając włóczkę przed
kołkiem i nad istniejącym oczkiem.  Przełóż dolne oczko nad
górne.



22. Weź oczko z kołka 25 i umieść je na kołku 33. Przełóż dolne oczko nad górne.

23. Weź oczko z kołka 33 i umieść je (bez przekładania) na kołku 25.
24. Powtórz poprzednie kroki, dopóki nie będziesz miał tylko jednego oczka na kołku 

23.

25. Teraz przejdź do kołka 15, przewlekając włóczkę przed kołkiem i
nad istniejącym oczkiem.

26. Zdejmij oczko z
kołka 15 i umieść je
na kołku 23. Przełóż
dolne oczko nad
górne.

27.Zdejmij oczko z kołka 23 i umieść je (bez przekładania) na kołku 15.
28.Powtórz poprzednie kroki, dopóki nie będziesz miał tylko jednego oczka na kołku. 

13.

29. Teraz przejdź do kołka 5, przewlekając włóczkę przed kołkiem i nad
istniejącym oczkiem.

30. Zdejmij oczko z kołka 5 i umieść je na kołku 13. Przełóż dolne oczko nad górne.



31.Zdejmij oczko z kołka 13 i umieść je (bez przekładania) na kołku 5.
32. Powtórz poprzednie kroki, dopóki nie będziesz miał
tylko jednego oczka na kołku 3.

33. Pozostaw około 50 cm włóczki. Nawlecz igłę i
przełóż przez oczko na kołku 3 z dołu do góry. Następnie
podnieś pętelkę, aby zdjąć szalik.

34.Otrzymałeś prostokąt z zaplecionymi pasmami i
pasmami włóczki. Umieść przód twojego dzieła do góry.
Przednia strona składa się z małych trójkącików z
włóczki.

Przód Tył

35. Zacznijmy od pierwszego pasma włóczki. Weź
pierwsze cztery nici i stwórz pętelkę.

36. Włóż do niej palce i chwyć kolejne cztery nici.

37. Powtórz z kolejnymi czterema nićmi aż będziesz trzymać wszystkie. Użyj spinacza, aby przytrzymać
warkocz w miejscu.



38. Powtórz z kolejnymi nićmi.

39. Weź włóczkę, która pozostała i nawlecz ją na igłę.

40. Połóż swoje dzieło twarzą do dołu. Umieść oba końce szalika razem i
zszyj je, upewniając się, że przechodzisz przez pętelki na warkoczach. Nie
zapomnij usuwać spinaczy w trakcie szycia.

41. Przewlecz pozostałą nić przez swój szalik i odetnij nadmiar. Twój komin
jest gotowy!

KAPCIE

Będziesz potrzebować obręczy z 24 kołkami. 



1. Dla najlepszych rezultatów użyj dwóch kłębków
błyszczących włóczek jednocześnie. Weź każdy koniec
błyszczącej włóczki i zrób węzeł przesuwny wokół kołka 24,
pozostawiając 50 cm wolnej włóczki.

2. Nabieraj oczka owijając włóczkę wokół każdego kołka, zaczynając od
nr 23 i kontynuując aż do nr 2. Włóczka
musi się krzyżować wewnątrz obręczy.
Zsuń oczka na dół każdego kołka.

3. Przełóż włóczkę wokół kołka nr 1. Owiń ją przed kołkiem nr 1, aby
stworzyć drugie oczko, następnie za kołkiem nr 2. Owiń włóczkę wokół
każdego kolejnego kołka, upewniając się, że przechodzi w środku obręczy.



4. Owiń włóczkę wokół zewnętrznego kołka, aby utrzymać swoją
robótkę w miejscu. Otrzymasz dwa oczka na każdym kołku.

5. Na każdym kołku przełóż dolne oczko nad górne. Zacznij od ostatniego kołka, który owinąłeś włóczką, 
następnie poprzedni itd. To powstrzyma włóczkę od rozplątywania się z zewnętrznego kołka, podczas 
zaplatania. Nie zapomnij, że oczko składa się z dwóch nici. Przesuń pozostałe oczka na dół każdego kołka.

6. Powtórz poprzednie kroki w odwrotnej kolejności. Idź tam i z powrotem, dopóki nie będziesz mieć 25
rzędów. Upewnij się, że nie zaszyjesz odstępu pomiędzy kołkiem 24 i 1, ponieważ musisz 
zostawić otwór na swoją stopę. Policz rzędy za pomocą licznika.

7. Zapleć nowy rząd, aż do kołka 24. Następnie owiń włóczkę wokół kołka nr 1, aby zawiązać. 
Następnie owiń włóczkę wokół kołków, dopóki nie dotrzesz do kołka nr 24, aby zakończyć rząd.



8. Na każdym kołku weź oczko na dole i przełóż
je nad dwa pozostałe.

9. Zapleć właściwą liczbę rzędów odpowiadającą twojemu rozmiarowi stopy.

10. Odetnij oba kłębki, pozostawiając 80
cm.

11. Nawlecz obie włoczki na igłę.

12. Przełóż igłę przez oczko na kołku nr 1 z dołu do góry. Następnie
przewlecz ją z góry na dół przez oczko na kołku nr 2 i kontynuuj
zmieniając kierunki dla reszty kołków.



13. Za pomocą haczyka zdejmij wszystkie oczka z obręczy.

14. Pociągnij za włóczkę, aby zacieśnić oczka i utworzyć koniec
kapcia. Przełóż igłę przez środek, tak aby nić znalazła się na
odwrocie robótki.

15. Wywiń kapeć na drugą stronę.

16. Zawiąż dwa supełki i odetnij nadmiar włóczki.

17. Pozostań na lewej stronie kapcia i uszyj piętę. Użyj
oryginalnej włóczki i nawlecz ją na igłę.

18. Szyj przez drugi rząd, tak aby twoje szycie dobrze 
się trzymało. Przełóż igłę przez obie strony pięty i 
pociągnij włóczkę. Przełóż igłę przez końce ponownie, 
aby utworzyć pętelkę. Kontynuuj wzdłuż całej 
długości. Złóż obie części stopy krawędź do krawędzi.



19. Gdy będziesz już na końcu stopy, złóż ją 
aby stworzyć prostokąt. Przyszyj ją do pięty 
podążając za szwami, które już stworzyłeś. 
Odetnij nadmiar  nici.

20. Powtórz poprzednie kroki, aby zrobić drugiego kapcia.

Teraz zrobisz pompony dla swoich kapci. 

21. Otwórz kółka i umieść jeden 
na drugim.

22. Owiń włóczkę wokół
kółek.

23. Zamknij kółka razem z białymi zatrzaskami.

24. Możesz poprosić dorosłego, aby pomógł ci z tym krokiem.
Końcówką nożyczek odetnij włóczkę z każdej strony kółek.



25. Weź kawałek włóczki o długości 40 cm i owiń ją wokół kółek.

26. Pociągnij mocno i zawiąż dwa supełki, aby zrobić pompony.

27. Otwórz kółeczka i ostrożnie je wyjmij.

28. Za pomocą nożyczek przytnij pompon, aby miał regularny kształt. 
Nie przecinaj włóczki, której użyłeś do zawiązania supła. Powtórz te 
kroki, aby stworzyć kolejny pompon.

29. Umieść pompon na wierzchu kapcia. 
Użyj igły, aby przewlec włóczkę. Zawiąż 
supeł wewnątrz kapcia.
 Włóczka zawiera błyszczące nitki, 
dlatego najlepiej jest abyś nosił skarpetki,
żeby nie swędziały cię stopy!



OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 8. roku życia. 
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo 
zadławienia. 
OSTRZEŻENIE! Do użytku pod opieką osoby dorosłej. Obecność ostrych punktów i brzegów. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić




