
Sweter męski z żakardem

Rozmiar L/XL – długość swetra 72 cm, szerokość – 58 
cm, długość rękawa – 63 cm (rękaw wszyty niżej)

Włóczka Lonagold (Alize, 50% wełna, 50 % akryl 
240m/100g) – 500g w kolorze antracytowym i 100 g w 
kolorze kremowym, druty nr 4, 4,5 i 5.

Próbka (na drutach 4,5): 
14 o. x 20 rz. = 10 x10 cm

Wzory – dżersejowy (gładki prawy) - na prawej stronie oczka prawe, na lewej lewe, 
– ściągacz podwójny – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie przerabiamy oczka tak jak 

wychodzą.
– Motyw żakardowy przerabiamy wg schematu, zaczynamy od schematu 1 , następnie 2 i 3 – 

uwaga na odwrotne oznaczenia kolorów! trzeba pamiętać aby przy zmianie koloru nitki 
skrzyżowały się z tyłu robótki, nitki z tyłu prowadzimy bez naprężania.

Tył:
Na druty nr 4 nabrać 84 o. i przerabiać ściągaczem podwójnym 14 rz. następnie zmienić wzór na dżersejowy 
i druty na 4,5. W pierwszym rzędzie dodać na brzegach po 1 o. (86). Po przerobieniu 46 rz. od początku 
zmienić druty na 5 i rozpocząć wrabianie żakardu. Po zakończeniu motywu żakardowego zmienić druty na 
4,5 i kontynuować dżersejem. Po przerobieniu 130 rz. na dekolt odłożyć na zapasowy drut środkowe 26 o. i 
powstałe części dokończyć osobno. Od strony dekoltu zakończyć jeszcze po 1 o. i po przerobieniu 134 rz. od 
początku zakończyć na ramię pozostałe 29 o.

Przód:
Przerabiamy tak samo jak tył tylko z głębszym dekoltem – po przerobieniu 120 rz. odłożyć na zapasowy drut 
środkowe 14 o. i powstałe części dokończyć osobno. Od strony dekoltu zakończyć jeszcze w co drugim 
rzędzie: 2 x po 2 o. i 3 x po 1 o. i po przerobieniu 134 rz. od początku zakończyć na ramię pozostałe 29 o.

Rękaw:
Na druty nr 4 nabrać 38 o. i przerabiać ściągaczem podwójnym 14 rz. następnie zmienić wzór na dżersejowy 
i druty na 4,5. W pierwszym rzędzie dodać równomiernie na całej szerokości 6 o. (44). Po przerobieniu 16 
rz. od początku zmienić druty na 5 i rozpocząć wrabianie żakardu. Po zakończeniu motywu żakardowego 
zmienić druty na 4,5 i kontynuować dżersejem. Po przerobieniu 40 rz. na poszerzenie rękawa dodac z każdej 
strony robótki: 4 x po 1 o. w co 8 rz i 9 x po 1 o. w co 6 rz. (70), Po przerobieniu 126 rz. zakończyć 
wszystkie oczka.

Zszyć boki swetra pozostawiając niezszyte 25 cm od góry swetra na wszycie rękawów. Zszyć  ramiona, 
rękawy i przyszyć rękawy do swetra.

Na plisę dekoltu nabrać na druty z żyłką odłożone oczka przodu i tyłu + dobrać oczka na bokach dekoltu - 
łącznie 74 o. Przerabiać w okrążeniach ściągaczem podwójnym 5 okrążeń na drutach 4,5 i 4 okr. Na drutach 
4. Zakończyć oczka, podszyć pozostałą nitkę.
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