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NABIERANIE OCZEK

1.Zrób węzeł przesuwny w sposób 
pokazany na rysunku. Umieść węzeł 
na drucie i lekko zaciśnij. Pamiętaj, 
żeby nie zaciskać zbyt mocno, bo 
będzie Ci później trudno przerabiać 
oczka. Chwyć prawą ręką nitkę 
wychodzącą z motka, a lewą drugą 
nitkę.

Aby rozpocząć robótkę, potrzebować będziesz nitki o długości równej 3-krotnej 
szerokości projektu, który chcesz wykonać. Na przykład, jeśli projekt ma 
szerokość 20 cm, odmierz końcówkę nitki o długości 60 cm. 

2. Zrób pętelkę z nitki w prawej ręce 
i wprowadź drut w tę pętelkę.

https://www.youtube.com/watch?v=ufCIIb9zDNg
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3. Nitkę trzymaną w lewej ręce nawiń 
na drut w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

4. Pętelkę z prawej ręki przełóż górą 
nad drutem. Tak powstało drugie 
oczko. Następnie pociągnij lekko 
za obie nitki, aby zacisnąć oczko na 
drucie.  

5. Powtarzaj etapy od 2 do 4, aż 
otrzymasz pożądaną liczbę oczek.

POLSKI
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OCZKO PRAWE

To pierwsze oczko, którego musisz się nauczyć, chcąc robić na drutach. Na jego 
podstawie można tworzyć inne oczka.

1. Trzymaj drut z nabranymi oczkami w 
lewej ręce. Wkłuj prawy drut w pierwsze 
oczko w sposób pokazany na rysunku.

2. Nawiń nić na prawy drut zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

3. Prowadząc delikatnie prawy drut 
w kierunku do siebie, przeciągnij 
nową pętelkę przez początkowe oczko 
na lewym drucie.

4. Na koniec spuść oczko na prawy 
drut. Rezultat powinien wyglądać jak 
na rysunku. Powtórz tę samą operację, 
aż do przerobienia wszystkich oczek 
w rzędzie.

https://www.youtube.com/watch?v=QIuSpXRQLVM
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OCZKO LEWE

1. Trzymaj drut z nabranymi oczkami 
w lewej ręce. Umieściwszy nitkę przed 
drutem, wbij prawy drut w pierwsze 
oczko.  Prawy drut musi znajdować się 
na lewym, jak pokazano na obrazku. 

2. Prawą ręką nawiń nić na prawy 
drut. W tym celu poprowadź nić nad 
i wokół prawego drutu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 

3. Prowadząc delikatnie prawy drut 
w kierunku od siebie, przeciągnij 
nową pętelkę przez początkowe oczko 
na lewym drucie.

4. Na koniec spuść oczko na prawy 
drut. Rezultat powinien wyglądać jak 
na rysunku. Powtórz tę samą operację, 
aż do przerobienia wszystkich oczek 
w rzędzie.

POLSKI

https://www.youtube.com/watch?v=aI_IQWVBSZ0


8

OcZKO PRZEŁOŻONE BEZ 
PRZERABIANIA

Kiedy robisz na drutach, musisz czasami przełożyć oczko bez przerabiania. Oto 
jak to zrobić:

1. Wbij prawy drut w oczko, które 
chcesz przełożyć tak jak do przerobienia 
na prawo.

2. Przełóż oczko z lewego drutu na 
prawy, nie przerabiając go.

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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ZAMYKANIE OCZEK

Po przerobieniu wszystkich rzędów projektu musisz zamknąć oczka, aby zdjąć 
je z drutów.

1
2

1
2

1. Przełóż najpierw pierwsze oczko 
z lewego drutu na prawy, nie 
przerabiając go.

2. * Przerób drugie oczko na prawo. 
Przy pomocy końca lewego drutu 
przełóż pierwsze oczko na prawym 
drucie nad drugim oczkiem, jak 
pokazano na obrazku. Po wykonaniu 
tej operacji na prawym drucie powinno 
znajdować się jedno oczko*. 

3. Pierwsze oczko zostało zamknięte. 
Aby zamknąć wszystkie oczka w rzędzie 
lub pożądaną liczbę oczek powtarzaj od 
* do *. 

POLSKI

https://www.youtube.com/watch?v=983ErTu3P_M
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ZMIANA MOTKA

Dzięki tej technice możesz połączyć nić z dwóch motków, kiedy jeden się 
skończył lub kiedy po prostu chcesz w trakcie pracy zmienić kolor włóczki.

1. Kiedy motek się kończy, dokończ 
rząd, który właśnie przerabiasz. 
Bardzo ważne jest, by koniec nici 
wypadł na końcu rzędu, gdyż wtedy 
połączenie dwóch motków jest mniej 
widoczne. Następnie, na końcu rzędu, 
weź nić z nowego motka i trzymaj ją 
lewą ręką z tyłu robótki.

2. Przerób normalnie następny rząd 
nitką z nowego motka.

3. Po przerobieniu całego rzędu zrób 
supełek, aby połączyć obie nitki. 
Nawlecz je na igłę i ukryj w brzegu 
robótki.

Metoda tradycyjna

https://youtu.be/x35t3RNfjaI
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Oto nasza ulubiona technika łączenia dwóch motków w 100% naturalnej wełny. 
Nie jest ona wskazana przy łączeniu motków bawełny, ponieważ tego typu 
włókna nie da się sfilcować. Technikę tę można zrealizować na dwa sposoby:

Filcowanie

A) Przy użyciu igły do filcowania:

Jeśli masz igłę do filcowania, technika 
ta jest bardzo prosta. Wystarczy 
przyłożyć koniec wełny ze starego 
motka do końca wełny z nowego 
motka i sfilcować je razem przy 
pomocy igły.

B) Bez igły do filcowania:

Jeżeli nie posiadasz igły do filcowania, 
nie przejmuj się. Zmocz oba końce 
gorącą wodą i potrzyj w dłoniach jeden 
o drugi. Ponieważ wełna jest w 100% 
naturalna, nitki trwale się ze sobą 
połączą.

A

B

POLSKI
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ŁaŃcUSZKI

1. Aby rozpocząć ciąg oczek łańcuszka, 
zrób pętelkę, krzyżując nić, którą 
będziesz przerabiać i przytrzymaj 
skrzyżowanie nici kciukiem i palcem 
środkowym lewej ręki. Wprowadź 
szydełko w pętelkę i owiń szydełko 
nicią prowadzącą do motka.

3. Nawiń nić na szydełko i przeciągnij 
ją przez pętelkę, którą masz na 
szydełku. Oto twoje pierwsze oczko 
łańcuszka.

2. Wyciągnij szydełko wraz z nicią 
przez pętelkę i pociągnij za dwie nici, 
aby dopasować pętelkę do szydełka. 
Masz już wykonany początkowy 
supełek.

4. Powtarzaj ostatni krok, aż uzyskasz 
liczbę oczek wskazaną w instrukcji.

Oczka łańcuszka tworzą łańcuszek bazowy, który stanowi podstawę każdego 
projektu wykonywanego na szydełku. Za każdym razem, gdy rozpoczynasz 
szydełkowy projekt, musisz nabrać taką liczbę oczek łańcuszka, która pozwoli 
uzyskać pożądaną szerokość twojego ubrania, a na tych oczkach łańcuszka 
rozpoczniesz przerabianie ściegu. Łańcuszki wykorzystywane są także do 
wykonywania koronkowych tkanin i są niezbędne do rozpoczynania każdego 
rzędu przerabianego na szydełku.

https://www.youtube.com/watch?v=6vGfz7qnz4k
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POLSKIOcZKO ŚcISŁE

1. Aby przerobić oczko ścisłe, wprowadź 
szydełko w oczko wskazane w instrukcji 
i nawiń na nie nić.

2. Przeciągnij nić przez oczko i pętelkę 
na szydełku. Właśnie wykonałaś 
oczko ścisłe.

Oczko ścisłe jest najłatwiejszym do wykonania rodzajem ściegu. Nie powoduje 
przyrostu robótki, a zatem jest idealne jako oczko pomocnicze. Zwykle używane 
jest do zamykania rzędów przerabianych okrężnie, do łączenia różnych części 
projektu, do przemieszczania się po projekcie lub służy jako oczko dekoracyjne.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl9xorBK4Kc
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PÓŁSŁUPEK

1. Aby wykonać półsłupek, wprowadź 
szydełko w oczko wskazane w instrukcji 
i owiń je nicią (jeśli jest to pierwszy rząd, 
który będziesz przerabiać, wprowadź 
szydełko w trzecie oczko łańcuszka).

2. Przeciągnij nić przez oczko. Będziesz 
mieć dwie pętelki na szydełku.

3. Ponownie nawiń nić na szydełko 
i przeciągnij ją przez dwie pętelki. 
Właśnie wykonałaś/eś półsłupek. 

4. Powtarzaj powyższe kroki, aż 
przerobisz pożądaną liczbę oczek.

Półsłupek jest najbardziej podstawowym rodzajem ściegu wykonywanym na 
szydełku i można go używać do wykonywania wszelkiego rodzaju ubrań. Jest 
najniższym ze wszystkich ściegów szydełkowych, dlatego projekty przerabiane 
półsłupkami są gęstsze niż pozostałe.

https://www.youtube.com/watch?v=7M5X2NWuEb8&t
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5. Jak widzisz, na szydełku oczka 
formuje się od góry. Dlatego musisz 
przerobić pewną liczbę oczek 
łańcuszka na początku każdego rzędu, 
aby uzyskać odpowiednią wysokość 
ściegu (rodzaju oczek, którymi 
będziesz przerabiać). Półsłupek 
ma wysokość jednego oczka 
łańcuszka, a zatem na początku rzędu 
przerabianego półsłupkami, musisz 
wykonać jedno oczko łańcuszka.

6. To oczko łańcuszka liczy się jako 
pierwszy półsłupek, a zatem kolejne 
oczka powinnnaś przerabiać, poczynając 
od drugiego oczka poprzedniego rzędu.

12
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PÓŁSŁUPEK NAWIJANY

1. Aby wykonać półsłupek nawijany, 
owiń szydełko nicią i wprowadź 
szydełko w oczko wskazane w instrukcji 
(jeśli jest to pierwsze oczko pierwszego 
rzędu, który będziesz przerabiać, 
wprowadź szydełko w czwarte oczko 
łańcuszka).

2. Nawiń nić na szydełko i przeciągnij 
nić przez oczko. Będziesz mieć trzy 
pętelki na szydełku.

3. Ponownie nawiń nić na szydełko i 
przeciągnij przez wszystkie pętelki. 
Właśnie wykonałaś/eś półsłupek 
nawijany.

Względem wysokości półsłupek nawijany plasuje się między półsłupkiem a 
słupkiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWcalceDXis&t
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5. Jak widzisz, na szydełku oczka 
formuje się od góry. Dlatego musisz 
przerobić pewną liczbę oczek 
łańcuszka na początku każdego rzędu, 
aby uzyskać odpowiednią wysokość 
ściegu (rodzaju oczek, którymi 
będziesz przerabiać). Półsłupek 
nawijany ma wysokość dwóch oczek 
łańcuszka, a zatem na początku 
rzędu przerabianego półsłupkami 
nawijanymi, musisz wykonać dwa 
oczka łańcuszka.

6. Te oczka łańcuszka liczą się jako 
pierwszy półsłupek nawijany, a zatem 
kolejne oczka powinnnaś przerabiać, 
poczynając od drugiego oczka 
poprzedniego rzędu.

4. Powtarzaj powyższe kroki, aż 
przerobisz pożądaną liczbę oczek.

12
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SŁUPEK

1. Aby wykonać słupek, owiń szydełko 
nicią i wprowadź szydełko w oczko 
wskazane w instrukcji (jeśli jest to 
pierwsze oczko pierwszego rzędu, 
który będziesz przerabiać, wprowadź 
szydełko w piąte oczko łańcuszka).

2. Nawiń nić na szydełko i przeciągnij 
ją przez oczko. Będziesz mieć trzy 
pętelki na szydełku.

3. Nawiń nić na szydełko i przeciągnij 
przez pierwsze dwie pętelki. Będziesz 
mieć dwie pętelki na szydełku.

Słupek jest, obok półsłupka, najczęściej stosowanym oczkiem podczas 
szydełkowania. Ponieważ jest wyższy, możesz tworzyć wzory bardziej 
precyzyjne i lżejsze niż za pomocą półsłupków.

https://www.youtube.com/watch?v=2gSvyT_cucI
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6. Jak widzisz, na szydełku oczka 
formuje się od góry. Dlatego musisz 
przerobić pewną liczbę oczek 
łańcuszka na początku każdego 
rzędu, aby uzyskać odpowiednią 
wysokość ściegu (rodzaju oczek, 
którymi będziesz przerabiać). 
Słupek ma wysokość trzech oczek 
łańcuszka, a zatem na początku rzędu 
przerabianego słupkami, musisz 
wykonać trzy oczka łańcuszka.

7. Te oczka łańcuszka liczą się jako 
pierwszy słupek, a zatem kolejne 
oczka powinnnaś/ieneś przerabiać, 
poczynając od drugiego oczka 
poprzedniego rzędu.

5. Powtarzaj powyższe kroki, aż 
przerobisz pożądaną liczbę oczek.

4. Ponownie nawiń nić na szydełko 
i przeciągnij przez pozostałe pętelki.

12
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SŁUPEK PODWÓJNY

1. Aby wykonać słupek podwójny, 
owiń dwukrotnie szydełko nicią 
i wprowadź szydełko w oczko 
wskazane w instrukcji (jeśli jest to 
pierwsze oczko pierwszego rzędu, 
który będziesz przerabiać, wprowadź 
szydełko w szóste oczko łańcuszka).

2. Owiń szydełko nicią i wyciągnij 
je przez oczko. Będziesz mieć cztery 
pętelki na szydełku.

3. Ponownie nawiń nić na szydełko 
i przeciągnij ją przez pierwsze dwie 
pętelki. Będziesz mieć trzy pętelki na 
szydełku. 

Słupek podwójny jest nieco wyższy niż zwykły słupek. Zauważysz, że wykonuje 
się go bardzo podobnie do słupka z kilkoma zmianami:

https://www.youtube.com/watch?v=rrF-EJmDaGA
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6. Jak widzisz, na szydełku oczka 
formuje się od góry. Dlatego musisz 
przerobić pewną liczbę oczek 
łańcuszka na początku każdego 
rzędu, aby uzyskać odpowiednią 
wysokość ściegu (rodzaju oczek, 
którymi będziesz przerabiać). Słupek 
podwójny ma wysokość czterech 
oczek łańcuszka, a zatem na początku 
rzędu przerabianego słupkami 
podwójnymi, musisz wykonać cztery 
oczka łańcuszka.

7. Te oczka łańcuszka liczą się jako 
pierwszy słupek, a zatem kolejne 
oczka powinnnaś/ieneś przerabiać, 
poczynając od drugiego oczka 
poprzedniego rzędu.

5. Po raz ostatni nawiń nić na szydełko 
i przeciągnij przez pozostałe pętelki.

4. Nawiń nić na szydełko i ponownie 
przeciągnij ją przez pierwsze dwie 
pętelki. Będziesz mieć dwie pętelki na 
szydełku. 

12
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DODAWANIE OCZKA

1. Przerób 1 półsłupek w oczku 
wskazanym w instrukcji.  Jeśli nie 
wiesz, jak wykonać półsłupek, 
sprawdź paragraf PÓŁSŁUPEK w tym 
tutorialu.

2. Teraz przerób jeszcze jeden 
półsłupek, wprowadzając szydełko w 
to samo oczko, w którym przerobiłaś/
eś poprzedni półsłupek.

3. Zauważ, że w jednym oczku są 
teraz przerobione dwa oczka, a zatem 
ten rząd będzie miał o jedno oczko 
więcej niż poprzedni.

4. Gdy dodałaś/eś już oczko, przerabiaj 
dalej zgodnie ze wskazaniami instrukcji. 

Oczka dodaje się, aby poszerzyć robótkę lub by wykonać wzory, używając 
zmiennych ściegów. Poszerzanie robótki przydaje się np. podczas wykonywania 
rękawów swetra lub podczas przerabiania po okręgu jak w przypadku „kwadratów 
babuni” lub amigurumi. Dodawać oczka można, przerabiając dowolnym 
ściegiem: półsłupkami, słupkami, słupkami podwójnymi… To bardzo prosta 
technika w nauce szydełkowania, gdyż opiera się tylko na przerabianiu dwóch 
oczek w tym samym oczku. Omówimy to na przykładzie półsłupków:

https://www.youtube.com/watch?v=sgna60cxIWM
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DODAWANIE PODWÓJNE

1. Przerób jeden słupek w oczku 
wskazanym w instrukcji. Jeśli 
nie wiesz, jak wykonać słupek, 
sprawdź paragraf SŁUPEK w tym 
tutorialu. 

2. Przerób jeszcze jeden słupek, 
wprowadzając szydełko w to samo oczko, 
w którym przerobiłaś/eś poprzedni słupek.

3. Przerób trzeci słupek w tym samym 
oczku.

4. Zauważ, że w jednym oczku są teraz 
przerobione trzy oczka. Gdy dodałaś/eś 
już podwójnie oczko, przerabiaj dalej 
zgodnie ze wskazaniami instrukcji.

Dodawanie podwójne oczka jest wykonuje się tak samo, jak dodawanie jednego 
oczka, jednak zamiast dwóch oczek przerabia się trzy oczka w jednym oczku. W ten 
sposób przerabiany rząd będzie miał o dwa oczka więcej niż poprzedni. Dodawanie 
podwójne często wykorzystywane jest przy przerabianiu rogów w „kwadratach 
babuni” oraz do tworzenia wzorów, typu wachlarz lub gdy chce się wykonać 
wyraźniej zaznaczone poszerzenie robótki. Możesz dodać oczko podwójnie w 
każdym rodzaju ściegu; my omówimy dodawanie podwójne na przykładzie 
słupków:

POLSKI

https://www.youtube.com/watch?v=SSJLcqbF6CQ
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ODEJMOWANIE OCZEK

Oczka odejmuje się, by zwęzić robótkę i jest to bardzo przydatna technika, 
gdy formujemy podkroje pach i szyi w ubraniach. Odejmowanie oczka polega 
na przerabianiu dwóch sąsiadujących oczek razem i może być wykonywane 
w każdym rodzaju ściegu: półsłupkach, półsłupkach nawijanych, słupkach… 
Omówimy to na przykładzie słupków:

1. Rozpocznij przerabianie słupków 
w pierwszym oczku. Nawiń nić na 
szydełko i wprowadź je w oczko.

2. Ponownie nawiń nić na szydełko i 
przeciągnij ją przez oczko. Będziesz 
mieć trzy pętelki na szydełku.

3. Ponownie nawiń nić na szydełko 
i przeciągnij ją przez pierwsze dwie 
pętelki na szydełku. Będziesz mieć dwie 
pętelki na szydełku. Pozostaw oczko 
niedokończone z dwoma pętelkami na 
szydełku i zacznij przerabiać następne 
oczko.

https://www.youtube.com/watch?v=jegRE8SjAks
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6. Ponownie nawiń nić na szydełko 
i przeciągnij ją przez pierwsze dwie 
pętelki, które masz na szydełku. 
Będziesz mieć teraz trzy pętelki na 
szydełku.

5. Owiń szydełko nicią i wyciągnij je 
przez oczko. Tak jak w kroku 2, ale 
teraz masz cztery pętelki na szydełku.

4. Nawiń nić na szydełko i wprowadź 
je w następne oczko.

7. By zakończyć odejmowanie oczka, 
ponownie nawiń nić na szydełko i 
przeciągnij przez wszystkie pętelki, 
które pozostały na szydełku. W ten 
sposób dwa oczka zostają zamknięte 
razem.

8. W taki sposób możesz odjąć oczko 
w każdym ściegu, pozostawiając 
pierwsze oczko niedokończone 
w ostatnim kroku i ostatecznie 
zamykając dwa oczka razem.
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