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Tylko do użytku własnego. Jeśli masz jakieś pytania napisz do mnie na adres: karolina@kroopaknits.pl,  

lub na Ravelry: kroopa 

 

Rozmiary 

• S: 

o pasuje na obwód stopy: 18.5 cm 

o długość stopy dostosowana  

o wysokość cholewki: 11.5 cm 

• M: 

o pasuje na obwód stopy: 21 cm 

o długość stopy dostosowana  

o wysokość cholewki: 11.5 cm 

• L: 

o pasuje na obwód stopy: 23.5 cm 

o długość stopy dostosowana  

o wysokość cholewki: 13.5 cm 

• XL: 

o pasuje na obwód stopy: 26 cm 

o długość stopy dostosowana  

o wysokość cholewki: 13.5 cm 

 

 

 

 

Włóczka 

Kolor Główny (KG): 1 motek Garnstudio Drops Fabel (205 m/50 g) 

Kolor Kontrastowy (KK): 1 motek Garnstudio Drops Fabel (205 m/50 g) 

lub ok 0.5 motka Rico Design Superba Circus Superwash 4 fädig (410 

m/100 g) 

Lub dowolna włóczka grubości „Sock”, która pozwoli Ci na uzyskanie 

wymaganej próbki.  

 

Dokładne zużycie włóczki zależy od rozmiaru i długości stopy i wynosi 

od ok. 35 g do 50 g koloru głównego (KG) oraz od 20 g do 35 g koloru 

kontrastowego (KK).  

 

Druty 

Użyj takiego rodzaju drutów, jakie najbardziej lubisz do skarpet: 

drutów pończoszniczych lub drutów z żyłką do pracy metodą ,,magic 

loop”.  

• 2.50 mm do wykonania ściągacza.  

• 3.00 mm lub inne, aby otrzymać wymaganą próbkę.  
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Próbka ściegu 

32 o. x 34 okr. = 10 cm na drutach 3.00 mm, wzorem żakardowym,  

w okrążeniach, po zblokowaniu.  

Próbka ściegu jest bardzo ważna, to właśnie dzięki niej Twoje skarpetki 

będą miały odpowiedni rozmiar. Jeśli Twoja próbka jest inna to 

dobierz odpowiedni rozmiar drutów, aby uzyskać wymaganą próbkę.  

 

Inne 

2 markery do oczek, centymetr krawiecki, igła dziew iarska, drut 

pomocniczy lub duża agrafka.  

 

Słowniczek 

okr. – okrążenie  

rz. - rząd 

o. – oczko  

1oz. – 1 oczko zdjęte bez 

przerabiania, jak do przerobienia 

na lewo 

op. – oczko prawe 

ol. – oczko lewe 

2prp. – 2 oczka przerobione 

razem na prawo, pochylone w 

prawo (ang. k2tog) 

 

2lr – 2 oczka przerobione razem 

na lewo (ang. p2tog) 

2prl.  – 2 oczka przerobione 

razem na prawo, pochylone w 

lewo (ang. ssk) 

PS – prawa strona  

LS – lewa strona 

BOR – początek okrążenia 

PM – umieść marker 

SM – przełóż marker 

** - powtarzaj sekwencję opisaną 

pomiędzy ** 

Instrukcja 

Zaprojektowałam te skarpetki jako część kolekcji ,,Easy Peasy”, która 

jest przyjazna dla dziewiarek początkujących w przerabianiu wzorów 

żakardowych. Sam wzór jest łatwy do dziergania, ponieważ w jednym 

okrążeniu używane są tylko dwa kolory i nie więcej niż 3 oczka jednego 

koloru obok siebie.  

 

Skarpetki są wykonywane od góry do palców. Ozdobione są 

dwukolorowym motywem żakardowym wokół cholewki i na wierzchu 

stopy oraz wzorem w paski na pięcie, spodzie stopy i palcach.  

 

Wzór jest napisany dla najmniejszego rozmiaru, a w nawiasach 

kwadratowych znajdują się wartości dla większych rozmiarów: S [M, L, 

XL]. Proszę, zaznacz rozmiar, nad którym pracujesz.  

Zwróć również uwagę, że schematy są różne w zależności od rozmiaru. 
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Skarpetki 

Ściągacz 

Skarpetki są przerabiane na okrągło przy użyciu drutów z żyłką lub 

pończoszniczych.   

Używając drutów o mniejszej średnicy, 2.50 mm  narzuć 60 [68, 72, 80] 

o. kolorem głównym (KG)  i połącz w okrążenie. Umieść marker, aby 

oznaczyć początek okrążenia (BOR).  

Przerabiaj ściągaczem 2x2 (2op., 2ol.) przez 8 okr. (ok 2 cm) dla 

wszystkich rozmiarów. 

Rnd 9 – przerób wszystkie oczka na prawo.  

 

Cholewka 

Zmień druty na grubsze, 3.00 mm. Przerabiaj wzorem żakardowym 

kolorami głównym (KG) i kontrastowym (KK) według Schematu A 

(zwróć uwagę, że schematy są różne w zależności od rozmiaru) .  

Od tego miejsca okrążenia są znów numerowane od 1. Zwróć uwagę, 

że schematy są różne w zależności od rozmiaru.  

Przerób 29 [29, 35, 35] okrążeń. 

Okr. 30 [30, 36, 36]:  przerabiaj zgodnie ze Schematem A , aż 

pozostanie jedno oczko, ostatnie oczko przerób na prawo obiema 

nitkami naraz (KG i KK). 
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Pięta 

Umieść pierwsze 31 [35, 37, 41] o. na drucie pomocniczym lub agrafce. 

Usuń marker.  

29 [33, 35, 39] o. pozostaje na drutach na piętę. Odwróć pracę.  

Pięta będzie przerabiana w rzędach tam i z powrotem  tworząc klapkę. 

Przerabiaj naprzemiennie kolorami KG i KK zgodnie ze Schematem B. 

Na kolejnych stronach będzie to dokładnie opisane.  

 

Pierwsze oczko w każdym rzędzie będzie zdejmowane bez 

przerabiania. Ostatnie oczko przerabiaj na prawo lub lewo dwiema 

nitkami na raz. Upewnij się, że na początku rzędu zdejmujesz obie 

nitki.  

 

          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

1. Klapka pięty.  2. Zamykanie pięty  

3. Dobieranie oczek z lewej 

strony piety. 

5. Dobieranie oczek z 

prawej strony piety. 

6. Oczka dobrane po obu 

Stronach piety.  

4. Przerabianie wzoru 

żakardowego na wierzchu 

stopy. 
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Klapka pięty 

Rozpocznij przerabianie klapki pięty na lewej stronie.  

Rz. 1 (LS): 1oz. z włóczką z przodu robótki, oczka lewe zgodnie ze 

Schematem B , aż pozostanie 1 oczko, 1ol. dwiema nitkami naraz, 

odwróć pracę.  

Rz. 2 (PS): 1oz. z włóczką z tyłu robótki, oczka prawe zgodnie ze 

Schematem B , aż pozostanie 1 oczko, 1op. dwiema nitkami naraz, 

odwróć pracę. 

Rz. 3 (LS):  1oz. z włóczką z przodu robótki, oczka lewe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski (Schemat B ), aż pozostanie 1 oczko, 1ol. 

dwiema nitkami naraz, odwróć pracę.  

 

Powtarzaj rzędy 2 i 3 jeszcze 5 [6, 7, 8] razy, przerabiając je w sumie 6 

[7, 8, 9] razy i robiąc 13 [15, 17, 19] rzędów pięty. Upewnij się, że 

kończysz na rzędzie 3 (LS). Odwróć pracę.  

Klapka pięty mierzy: 4 [4.5, 5, 5.5] cm. 

 

Zamykanie pięty 

Rozpocznij zamykanie oczek od prawej strony robótki. Będziesz 

przerabiać rzędy skrócone, żeby ukształtować piętę:  

 

Rz. 1 (PS):  1oz. z włóczką z tyłu robótki, oczka prawe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski, aż pozostanie 9 o., 2prl dwiema nitkami 

naraz, odwróć pracę. 

 

Rz. 2 (LS):  1oz. z włóczką z przodu robótki, oczka  lewe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski, aż pozostanie 9 o., 2lr dwiema nitkami 

naraz, odwróć pracę. 

Rz. 3 (PS): 1oz. z włóczką z tyłu robótki, oczka prawe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski, aż pozostanie 8 o., 2prl dwiema nitkami 

naraz, odwróć pracę. 

Rz. 4 (LS):  1oz. z włóczką z przodu robótki, oczka lewe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski, aż pozostanie 8 o., 2lr dwiema nitkami 

naraz, odwróć pracę. 

Rz. 5 (PS): 1oz. z włóczką z tyłu robótki, oczka prawe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski, aż pozostanie 7 o., 2prl dwiema nitkami 

naraz, odwróć pracę. 

Rz. 6 (LS):  1oz. z włóczką z przodu robótki, oczka lewe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski, aż pozostanie 7 o., 2lr  dwiema nitkami 

naraz, odwróć pracę. 

 

Kontynuuj zamykanie oczek na piętę analogicznie, aż zamkniesz 

wszystkie oczka. Zakończ na lewej stronie, na drucie pozostanie 13 [17, 

19, 21] o. 

 

Następny rz. (PS): 1oz. z włóczką z tyłu robótki, oczka prawe zgodnie z 

ustalonym wzorem w paski do końca pięty (ostatnie oczko na prawo 

pojedynczą nitką).  
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Następnie będziesz dobierać oczka z boku klapki pięty, aby ponownie 

połączyć pracę w okrążenie.  

 

Skosy pięty – dobieranie oczek 

Podnieś 14 [15, 16, 17] o. wzdłuż lewej krawędzi klapki pięty, używając 

naprzemiennie włóczek KG i KK, zacznij od koloru KG [KK, KG, KG].  

Umieść marker oznaczający początek okrążenia (BOR).  

Od tego miejsca okrążenia ponownie będą numerowane od 1.  

 

Okr. 1: 

Przełóż z powrotem na druty 31 [35, 37, 41] o. wierzchu stopy, które 

znajdowały się na drucie pomocniczym lub agrafce i kontynuuj wzór 

żakardowy na wierzchu stopy zgodnie ze Schematem C. Rozpocznij od 

okr. 1. 

Umieść marker pomiędzy wierzchem i spodem stopy .  

Podnieś 14 [15, 16, 17] o. wzdłuż prawej krawędzi klapki pięty, używając 

naprzemiennie włóczek KG i KK, zacznij od koloru KK [KK, KK, KG].  

 

Przerób 13op. [17op., 19op., 21op.] oczek pięty i następnie kontynuuj 

ustalonym wzorem w paski do końca okrążenia.  

Masz teraz 72 [82, 88, 96] o. na drutach.  

 

31 [ 35, 37, 41] o. dla wierzchu stopy oraz 41 [47, 51, 55] o. dla spodu 

stopy. 

Skosy pięty – zamykanie oczek 

Dla wierzchu stopy będziesz przerabiać wzór żakardowy zgodnie ze 

Schematem C. 

Dla spodu stopy będziesz  przerabiać ustalony wzór w paski, 

jednocześnie zamykając oczka na skosy  zgodnie ze Schematem D. 

 

W niektórych okrążeniach będziesz przerabiać wszystkie oczka 

kolorem KG, tak jak jest to pokazane na Schemacie C i Schemacie D. 

Wtedy nie przerabiaj wzoru w paski na spodzie stopy, ale wszystkie 

oczka przerób włóczką KG. W tych miejscach na spodzie stopy 

powstaną poziome pasy w kolorze głównym (KG). 
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Okr. 2: 

Wierzch: kontynuuj wzorem żakardowym zgodnie z okr. 2 Schematu C 

(wszystkie oczka kolorem KG). 31 [35, 37, 41] o. 

Spód: wszystkie oczka na prawo kolorem KG zgodnie ze Schematem D. 

41 [47, 51, 55] o. 

Liczba oczek po przerobieniu okrążenia: 72 [82, 88, 96].  

 

Okr. 3: 

Wierzch:  kontynuuj wzór żakardowy zgodnie ze Schematem C.  

Spód: 2prp., kontynuuj wzór w paski zgodnie ze Schematem D , aż 

pozostaną 2 oczka przed markerem BOR, 2prl .   

Liczba oczek po przerobieniu okrążenia: 70 [80, 86, 94].  

 

Okr. 4: 

Wierzch: kontynuuj wzór żakardowy .  

Spód: kontynuuj ustalony wzór w paski . 

Liczba oczek po przerobieniu okrążenia: 70 [80, 86, 94].  

 

Okr. 5: 

Wierzch: kontynuuj wzór żakardowy .  

Spód: 2prp., kontynuuj ustalony wzór w paski, aż pozostaną 2 oczka 

przed markerem BOR, 2prl. 

Liczba oczek po przerobieniu okrążenia: 68 [78, 84, 92].  

 

Okr. 6: 

Wierzch: kontynuuj wzór żakardowy .  

Spód: kontynuuj ustalony wzór w paski. 

Liczba oczek po przerobieniu okrążenia: 68 [78, 84, 92].  

 

Kontynuuj przerabianie analogicznie (zamykając po 2 oczka w co 

drugim okrążeniu), aż zamkniesz 12 [16, 16, 18] o . i przerobisz wszystkie 

13 [17, 17, 19] okrążeń Schematu D.  

 

Na drutach masz 60 [66, 72, 78] o.  

31 [35, 37, 41] o. dla wierzchu stopy oraz 29 [31, 35, 37] o. dla spodu 

stopy. 

 

Stopa 

Kontynuuj wzór żakardowy zgodnie ze Schematem C dla wierzchu 

stopy oraz wzór w paski dla spodu stopy.  

Przerabiaj, aż stopa będzie miała długość o 4.5 [5, 5.5, 6] cm mniejszą 

niż pożądana. Możesz zakończyć w dowolnym okrążaniu schematu. 

Jeśli przerobisz wszystkie 45 okrążeń Schematu C, to rozpocznij wzór 

ponownie od okr. 1.  
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Palce 

Palce będą przerabiane wzorem w paski . Upewnij się, że na początku 

okrążenia znajduje się marker BOR, oraz drugi marker pomiędzy 

wierzchem i spodem stopy.  

 

Okr. początkowe:  przerabiaj wzorem żakardowym w paski , używając 

naprzemiennie włóczek KG i KK . Zacznij włóczką KG. 

 

Zamykanie palców 

Okr. 1:  

Wierzch: 1op. kolorem KG, 1op. kolorem KK, 2prp. kolorem KK, 

następnie kontynuuj wzór w paski, aż pozostaną 4 o. przed markerem, 

2prl. kolorem KK, 1op. kolorem KK, 1op. kolorem KG. 

Spód: 1op. kolorem KK, 2prp. kolorem KK , następnie kontynuuj wzór w 

paski, aż pozostaną 3 oczka przed markerem BOR, 2prl. kolorem KK, 

1op. kolorem KK. 

 

Okr. 2:  

Wierzch: 1op. kolorem KG, 1op. kolorem KK , następnie kontynuuj wzór 

w paski, aż pozostaną 2 o. przed markerem, 1op. kolorem KK, 1op. 

kolorem KG. 

Spód: 1op. kolorem KK , następnie kontynuuj wzór w paski, aż 

pozostanie 1 o. przed markerem BOR, 1op. kolorem KK. 

 

Okr. 3:  

Wierzch: 1op. kolorem KG, 1op. kolorem KK, 2prp. kolorem KG, 

następnie kontynuuj wzór w paski, aż pozostaną 4 o. przed markerem, 

2prl. kolorem KG, 1op. kolorem KK, 1op. kolorem KG. 

Spód: 1op. kolorem KK, 2prp. kolorem KG , następnie kontynuuj wzór w 

paski, aż pozostaną 3 oczka przed markerem BOR, 2prl. kolorem KG, 

1op. kolorem KK. 

 

Okr. 4:  

Wierzch: 1op. kolorem KG, 1op. kolorem KK , następnie kontynuuj wzór 

w paski, aż pozostaną 2 o. przed markerem, 1op. kolorem KK, 1op. 

kolorem KG. 

Spód: 1op. kolorem KK , następnie kontynuuj wzór w paski, aż 

pozostanie 1 o. przed markerem BOR, 1op. kolorem KK. 

 

Powtórz okrążenia 1 do 4 jeszcze 1 [1, 1, 2] razy, przerabiając je w 

sumie 2 [2, 2, 3] razy (zamykając po 4 oczka w co drugim okrążeniu).  

 

Tylko dla rozmiaru L:  

Powtórz okrążenia 1 i 2  jeszcze jeden raz. 

 

Dla wszystkich rozmiarów: 

Na drutach masz 44 [50, 52, 54] o. 
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23 [27, 27, 29] o. dla wierzchu stopy oraz 21 [23, 25, 25] o. dla spodu 

stopy. 

 

Tylko dla rozmiarów S , M i XL: 

Powtarzaj okrążenia 1 i 3, zamykając po 4 oczka w każdym okrążaniu , 

aż na drutach pozostanie 20 [22, -, 26] o. 

 

Tylko dla rozmiaru L:  

Powtarzaj okrążenia 3 i 1, zamykając po 4 oczka w każdym okrążeniu , 

aż na drutach pozostaną 24 o.  

 

Następne okr. : *2prp* powtarzaj dookoła, naprzemiennie kolorami KG i 

KK. 

Na drutach masz 10 [11, 12, 13] o. 

 

Wykończenie 

Utnij nitki, przeciągnij je przez pozostałe oczka i zaciśnij. Pochowaj 

wszystkie nitki. Wykonaj drugą skarpetkę. Delikatnie wypierz i zblokuj 

skarpety. 

 

 

 

Podziękowania 

Dziękuję cudownym dziewczynom: Agacie (IG: @mother_of_colors), 

Karolinie (IG: @dwatalenty), Natalii (IG: @codwadruty) i Oli  

(IG: @savorka) dzięki którym, ten wzór ujrzał jednak światło dziennie.  

 

I Tobie również dziękuję  za wybranie mojego wzoru. Mam nadzieję, że 

przerabianie tych skarpet sprawi Ci przyjemność.  

Jeśli znajdziesz jakieś nieścisłości w tym wzorze lub coś będzie 

niezrozumiałe, to będę wdzięczna jeśli dasz mi o tym znać:  

karolina@lapuczapu.pl 

 

Bardzo chciałabym zobaczyć Twoje skarpetki, dlatego uży j hasztagu 

#EasyPeasySocks i oznacz mnie: @kroopa.knits jeśli opublikujesz 

zdjęcie na swoim Instagramie! Albo zwyczajnie stwórz projekt na 

Ravelry :)  

 

 

 

               

 

 

 

 

mailto:karolina@lapuczapu.pl
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Schematy dla rozmiaru S 

Uwaga: Schematy A, C i D czytaj od dołu do góry, każde okrążenie od 

prawej do lewej. Schemat B czytaj od prawej do lewej dla PS oraz od 

lewej do prawej dla LW. 
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Schematy dla rozmiaru M 

Uwaga: Schematy A, C i D czytaj od dołu do góry, każde okrążenie od 

prawej do lewej. Schemat B czytaj od prawej do lewej dla PS oraz od 

lewej do prawej dla LW. 
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Schematy dla rozmiaru L 

Uwaga: Schematy A, C i D czytaj od dołu do góry, każde okrążenie od 

prawej do lewej. Schemat B czytaj od prawej do lewej dla PS oraz od 

lewej do prawej dla LW. 
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Schematy dla rozmiaru XL 

Uwaga: Schematy A, C i D czytaj od dołu do góry, każde okrążenie od 

prawej do lewej. Schemat B czytaj od prawej do lewej dla PS oraz od 

lewej do prawej dla LW. 

 

Schemat D znajduje się na kolejnej stronie.  
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Tylko do użytku własnego. Jeśli masz jakieś pytania napisz do mnie na adres: karolina@kroopaknits.pl,  

lub na Ravelry: kroopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


