
. 

Capri – żakiecik z rękawem 3/4 

 
Rozmiar: 38 – długość 53 cm, szerokość 46 cm, dł. rękawa 44 cm 

(40 - długość 55 cm, szerokość 49 cm, dł. rękawa 45 cm) 

Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich rozmiarów. 

 

Włóczka: Capri (75m/50g) 50 (55) dag, druty nr 4,5 

Wzory:   francuski prawy – po obu stronach roboty oczka prawe,  

gładki prawy - prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe. 

 

Próbka wzoru: 12 oczek i 20 rzędów = 10 cm x 10 cm 

 

Tył: 

Na druty nabrać 58 (62) o. i  przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawy, następnie 

zmienić wzór na gładki prawy. 

Po przerobieniu 64  (66) rz. na podkrój pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 2, 

1, 1 o. (3, 2, 2, 1) Po przerobieniu 38 (40) rz. od podkroju pachy na skos ramienia zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3 x 4 

(1 x 5, 2 x 4 o.) o. Po przerobieniu 42 (44) rz. od podkroju pachy na dekolt odłożyć na zapasowy drut środkowe 20 oczek 

i powstałe części kończyć osobno. 

 

Lewy przód: 

Na druty nabrać 36 (38) o. i  przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym, następnie pomiędzy oczkami brzegowymi 

przerabiać 26 (30) o. wzorem gładkim  i 8 o. wzorem francuskim prawym (plisa zapięcia przodu). Po przerobieniu 64  

(66) rz. na podkrój pachy zakończyć z prawej strony w co 2 rz.: 3, 2, 1, 1 o. (3, 2, 2, 1) Po przerobieniu 14 rz. od 

podkroju pachy z lewej strony robótki na dekolt zakończyć w co 2 rz:. 6 o., 4 o., 2 x 2o., 2 x 1 o. Po przerobieniu 38 

(40) rz. od podkroju pachy na skos ramienia zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3 x 4 o. (1 x 5, 2 x 4 o.) 

 

 

Prawy przód wykonać symetrycznie. W plisie zapięcia wykonać 4 dziurki na guziki (3 o. prawe, 2 o. zakończyć na 

prawo, w kolejnym rz. nabrać z powrotem te 2 o.) – pierwsza po przerobieniu 8 (10) rz. i kolejne co 22 rz. 

 

Rękaw: 

Na druty nabrać 37 (40) o. i  przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym, następnie zmienić wzór na gładki prawy. 

Po przerobieniu 18 rz. na poszerzenie rękawa dodajemy z każdej strony w co 14 rz. 3 x po 1 o. (na drucie mamy 43 o.  

(46)) Po przerobieniu 30  rz. na podkrój pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz. 3, 2, 1 o., 3 x 1 o. w co 4 rz., oraz w co 2 

rz.: 4 x 1 o. (5 x 1 o.)  2 o., 3 o. i ostatnie 9 o. (10) jednorazowo. 

 

Zszyć części swetra, wszyć rękawy.  

Na kołnierz nabrać na druty z boków dekoltu przodów + odłożone o. dekoltu tyłu – razem 74 (38) o. i przerabiać 

wzorem francuskim prawym. Po przerobieniu 5 rz. dodać równomiernie na całej szerokości 9 o. (co 8 o. dodajemy 1 o.), 

po przerobieniu 16 rz. dodać równomiernie na całej szerokości 6 o. Po przerobieniu 26 rz. zakończyć wszystkie oczka.  

Przyszyć guziki. 

 

Capri – spódnica. 

 
Rozmiar: 38 – długość 58 cm, szerokość na wys. bioder 48 cm.. 

(40 - długość 60 cm, szerokość 51 cm) 

Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich rozmiarów. 

 

Włóczka: Capri (75m/50g) 35 (40) dag, druty nr 4,5 

Wzory:   francuski prawy – po obu stronach roboty oczka prawe,  

gładki prawy - prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe. 

 

Próbka wzoru: 12 oczek i 20 rzędów = 10 cm x 10 cm 

 

Przód: 

Na druty nabrać 54 (58) o. i  przerobić 10 rz. wzorem francuskim prawy, następnie zmienić wzór na gładki prawy. 

Po przerobieniu 28  rz. na poszerzenie spódnicy dodać z obu stron 3 x po 1 o. w co 14 rz. Po przerobieniu 96 rz. odjąć z 

obu stron 5 x po 1 o. w co 4 rz. oraz dodatkowo od 101 rz. 3 x po 1 o. w co 4 rz. w odległości 12 o od brzegu (zaszewki). 

Po przerobieniu 112 (116) rz. zmienić wzór na francuski prawy, 120 (124) rz. – zakończyć wszystkie oczka. 

 

 

 



Tył: 

Początkowo przerabiamy w dwóch częściach formując rozcięcie tyłu. Na druty nabrać 32 (34) o. i  przerobić 10 rz. 

wzorem francuskim prawym, następnie pomiędzy oczkami brzegowymi przerabiać 25 (27) o. wzorem gładkim  i 5 o. 

wzorem francuskim prawym (plisa rozcięcia). Po przerobieniu 28  rz. na poszerzenie spódnicy dodać z prawej strony 3 x 

1 o. w co 14 rz. Po przerobieniu 38  rz. odłożyć oczka na zapasowy drut.  

Drugą część tyłu wykonać symetrycznie.  

W kolejnym rz. połączyć obie części nakładając plisy rozcięcia na ciebie lewą na prawą i przerobić oczka plisy jako 2 o. 

razem. (pierwsze oczko lewej plisy z ostatnim o. prawej plisy, drugie o. lewej plisy z przedostatnim o. prawej itd.). Na 

drucie mamy 60 (64) o. - po przerobieniu 96 rz. odjąć z obu stron 5 x po 1 o. w co 4 rz. oraz dodatkowo od 101 rz. 3 x po 

1 o. w co 4 rz. w odległości 12 o od brzegu (zaszewki). Po przerobieniu 112 (116) rz. zmienić wzór na francuski prawy, 

120 (124) rz. – zakończyć wszystkie oczka. 

 

Zszyć boki spódnicy. W górną plisę wpleść cienką okrągłą gumkę – w dwóch rzędach w odległości ok. 2 cm 

dopasowując obwód spódnicy. Z tyłu spódnicy w miejscu zakończenia rozcięcia przyszyć ozdobny guzik przeszywając 

obie plisy. 

 

 

Czapka pilotka – Oliwia+Capri 

 
Obwód czapki: 56 – 58 cm 

   

Włóczka: Oliwia  kolor 52037 (250m/100g) 10 dag, Capri kolor 25 (75m/50g 

) 10 dag,  

druty z żyłką (dłuższe i bardzo krótkie) lub druty pończosznicze nr 4 i 4,5. 

Wzory:  gładki prawy – na prawej stronie o. prawe, na lewej o. lewe (w 

okrążeniach – wszystkie o. prawe), 

gładki lewy – na prawej stronie o. lewe, na lewej o. prawe (w okrążeniach – wszystkie o. lewe). 

 

 

Próbka wzoru wykonana włóczką Oliwia (druty nr 4): 16 oczek i  24 rzędy = 10 cm x 10 cm 

Próbka wzoru wykonana włóczką Capri (druty nr 4,5): 13 oczek i  20 rzędów = 10 cm x 10 cm 

 

Czapka zewnętrzna z Oliwii – druty nr 4, wzór gładki prawy: 

Na odwijaną część przodu nabieramy 39 o. i przerabiamy 14 rz. - odkładamy na agrafkę. 

Na nausznik nabieramy 16 o. i przerabiamy 16 rz. - odkładamy na agrafkę. 

Na drugi nausznik nabieramy 16 o. i przerabiamy 16 rz.. W kolejnym rzędzie nabieramy na druty 24 o. tyłu czapki i 

dołączamy drugi nausznik zamykając 2 oczka brzegowe które znajdą się w środku robótki (na drucie 54 o.) – 

przerabiamy 9 rz. Dołączamy o. odwijanej części przodu zamykając 2 oczka brzegowe nauszników które znajdą się w 

środku robótki (91 o.) i zaczynamy przerabiać w okrążeniach. W 12 okrążeniu odejmujemy równomierni na całej 

szerokości czapki 3 o. Po przerobieniu 24 okrążeń aby uformować główkę czapki odejmujemy równomierni na całej 

szerokości 8 x 8 o. w co drugim okrążeniu (w pierwszym okr. przerabiamy 9 o. prawych , 2 o. razem na prawo – 

powtarzać. Kolejne odejmowania wykonujemy zawsze w tych samych miejscach). Po przerobieniu 40 okrążeń pozostałe 

24 o. ściągamy nitką i zaszywany. 

 

Czapka wewnętrzna z Capri – druty nr 4,5, wzór gładki lewy: 

Na odwijaną część przodu nabieramy 36 o. i przerabiamy 14 rz. - odkładamy na agrafkę. 

Na nausznik nabieramy 15 o. i przerabiamy 16 rz. - odkładamy na agrafkę. 

Na drugi nausznik nabieramy 15 o. i przerabiamy 16 rz.. W kolejnym rzędzie nabieramy na druty 21 o. tyłu czapki i 

dołączamy drugi nausznik zamykając 2 oczka brzegowe które znajdą się w środku robótki (na drucie 49 o.) – 

przerabiamy 8 rz. Dołączamy o. odwijanej części przodu zamykając 4 oczka brzegowe które znajdą się w środku robótki 

(81 o.) i zaczynamy przerabiać w okrążeniach. W 3 okrążeniu odejmujemy równomierni na całej szerokości czapki 9 o. 

Po przerobieniu 20 okrążeń aby uformować główkę czapki odejmujemy równomierni na całej szerokości 4 x 7 o. i 3 x 8 

o. w co drugim okrążeniu. Po przerobieniu 34 okrążeń pozostałe 20 o. ściągamy nitką i zaszywany. 

 

Zszywamy ze sobą obie czapki (lewymi stronami do środka) wzdłuż wszystkich dolnych brzegów. Odwijamy przód do 

góry i przyszywamy kilkoma niewidocznymi ściegami do czapki. 

 

 

 

 

 

 

 

Capri – bolerko 

 



 

 Rozmiar: 36 – długość tyłu 51 cm, szerokość 40-43 cm, dł. rękawa 

60 cm 

(38/40 - długość 54 cm, szerokość 45- 48 cm, dł. rękawa 

60 cm) 

Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich 

rozmiarów. 

 

Włóczka: Capri (75m/50g) 50 (55) dag, druty nr 4,5 

Wzory: poprzeczny ściągacz – 2 rz. oczka prawe, 2 rz. oczka lewe,  

gładki prawy - prawa strona oczka prawe, lewa strona 

oczka lewe. 

 

Próbka wzoru wykonana wzorem gładkim prawym: 12 oczek i 20 

rzędów = 10 cm x 10 cm 

 

Tył: 

Zaczynamy od wykonania plisy ściągacza, w tym celu na druty 

nabrać 14 o. i  przerobić 132 (146) rz. poprzecznym ściągaczem – 

odłożyć oczka na agrafkę. Wzdłuż górnego (długiego) brzegu plisy 

na długości 80 (90) rz. nabrać 50 (57) o. i przerabiać wzorem 

gładkim prawym. Na poszerzenie tyłu po przerobieniu 12 rz. dodać 

z obu stron 3 x po 1 o. w co 8 rz. 

Po przerobieniu 42  (48) rz. od plisy na podkrój pachy zakończyć z 

obu stron w co 2 rz.: 3, 2 i 1 o. (3, 2, 1, 1) Po przerobieniu 38 rz. od 

podkroju pachy na dekolt zakończyć środkowe 20 (23) oczek i 

powstałe części kończyć osobno. Po przer. 40 rz. od podkroju 

pachy zakończyć na ramię 12 (13) o. 

 

Lewy przód: 

Na druty nabrać 9 o. i przerabiać wzorem gładkim prawym. W celu zaokrąglenia przodu z lewej strony dodajemy w co 2 

rz.: 2 x 2 o. (3 x 2 o.) i 8 x 1 (10 x 1 o.) o. Jednocześnie na poszerzenie przodu po przerobieniu 12 rz. dodać z prawej 

strony 3 x po 1 o. w co 8 rz. Następnie dołączyć odłożone wcześniej 14 o. plisy ściągacza i od tego miejsca przerabiać 

razem 25 o. wzorem gładkim prawym i 13 o. plisy poprzecznym ściągaczem. Po przerobieniu 40 rz. na dekolt zakończyć 

z lewej strony robótki przed plisą ściągacza 6 x 1 o. (9 x 1o. ) w co 4 rz. Po przerobieniu 42  (48) rz. na podkrój pachy 

zakończyć w co 2 rz.: 3, 2 i 1 o. (3, 2, 1, 1)  

Po przerobieniu 6 rz. od podkroju pachy na poszerzenie szalowego kołnierza dodać z lewej strony (przed oczkiem 

brzegowym)  9 x 1 o. w co 4 rz. Po przer. 40 rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię 11 (12) o. i kontynuować 23 o. 

wzorem poprzecznego ściągacza – jeszcze 22 rz. po czym odłożyć oczka na agrafkę. 

Przyszyć plisę ściągacza do zaokrąglonej (dolnej) części przodu. 

 

 

Prawy przód: 

Zaczynamy od wykonania  plisy ściągaczowej – w tym celu na druty nabrać 14 o. i  przerobić 52 (56) rz. poprzecznym 

ściągaczem – odłożyć oczka na agrafkę. Dalej wykonać symetrycznie w stosunku do lewego przodu. 

W plisie zapięcia wykonać 2 dziurki na guziki (5 o. prawych, 2 o. zakończyć na prawo, w kolejnym rz. nabrać z 

powrotem te 2 o.) – pierwsza po przerobieniu 4 rz. od połączenia z przodem i druga po 10 rz. 

 

Rękaw: 

Na druty nabrać 18 o. i  przerobić 44 (48) rz. wzorem poprzecznego ściągacza – zakończyć, następnie wzdłuż górnego 

(długiego) brzegu plisy nabrać 35 (39)  o. i przerabiać wzorem gładkim prawym. Na poszerzenie rękawa od 5 rz. 

dodajemy z każdej strony 3 x po 1 o. w co 8 rz. i 2 x po 1 o. w co 10 rz. (na drucie mamy 45 o. (49)) Po przerobieniu 32  

rz. na główkę rękawa zakończyć z obu stron w co 2 rz. 3, 2, 1 o., 2 x 1 o. (1 x 1 o.) w co 4 rz., oraz w co 2 rz.: 6 x 1 o. (7 

x 1 o.)  i ostatnie 11 o. (13) jednorazowo. 

 

Zszyć części swetra, wszyć rękawy. Części szalowego kołnierza połączyć ze sobą szwem dziewiarskim i przyszyć do 

podkroju dekoltu tyłu. 

 

 


