Nietoperz – krok po kroku

Potrzebne materiały:
 włóczka czarna (do wykonania nietoperza),
 włóczka biała (do wykonania oczu),
 filc czarny (do wykonania uszu oraz skrzydeł),
 filc różowy (do wykonania uszu),
 szydełko (ja używam Phildar „naturel” 4mm),
 gruba igła do szydełkowania (opcjonalnie) – do łączenia elementów (łączyć możemy
również samym szydełkiem),
 wata poliestrowa lub kulka silikonowa do wypełnienia elementów.
Osobiście uważam, że rodzaj włóczki nie ma większego znaczenia. Wybierajcie więc te, z
którymi najlepiej Wam się pracuje. 
Najczęściej korzystam z włóczek Bamboo Fine (moja ulubiona), DMC NATURA, PINGOUIN –
Pingomeche, PINGOUIN – Pingouin 3,5, Phildar – Cabotine, Phildar – Phil Coton 4.
Wykonywane techniki i oznaczenia:
 mp (ang. mr)- magiczny pierścień,
 ł (ang. ch) – łańcuszek,
 o (ang. st)– oczko,
 oś (ang. sl st)– oczko ścisłe,
 ps (ang. sc)– półsłupek,
 inc – zwiększanie ilości oczek (w jednym oczku dwa półsłupki),
 dec – zmniejszanie ilości oczek (dwa półsłupki łączone górą).
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Głowa
Krok 1:

Głowę nietoperza zaczynamy od magicznego pierścienia.

Rząd 1:
Rząd 2:
Rząd 3:

Rząd 13:
Rząd 14:

6 półsłupków w magicznym pierścieniu (kończymy z 6 oczkami w rzędzie)
w każdym oczku po 2 półsłupki (kończymy z 12 oczkami w rzędzie)
1 PS w oczku, 2 PS w kolejnym oczku, czynność powtarzamy do końca rzędu
[1 PS, 1 INC] (kończymy z 18 oczkami w rzędzie)
w kolejnych 2 oczkach po 1 PS, 2 PS w kolejnym oczku, czynność powtarzamy
do końca rzędu [2 PS, 1 INC] (kończymy z 24 oczkami w rzędzie)
w kolejnych 3 oczkach po 1 PS, 2 PS w kolejnym oczku, czynność powtarzamy
do końca rzędu [3 PS, 1 INC] (kończymy z 30 oczkami w rzędzie)
[4 PS, 1 INC] (36 oczek w rzędzie)
[5 PS, 1 INC] (42 oczka w rzędzie)
po 1 PS w każdym oczku (42 oczka w rzędzie)
w kolejnych 5 oczkach po 1 PS, w kolejnych 2 oczkach 2 PS łączone górą
[5 PS, 1 DEC] (kończymy z 36 oczkami w rzędzie)
w kolejnych 4 oczkach po 1 PS, w kolejnych 2 oczkach 2 PS łączone górą
[4 PS, 1 DEC] (kończymy z 30 oczkami w rzędzie)
[3 PS, 1 DEC] (24 oczka w rzędzie)
[2 PS, 1 DEC] (18 oczek w rzędzie)

Krok 2:

Zaczynamy wypełnianie watą.

Rząd 15:

[1 PS, 1 DEC] (12 oczek w rzędzie)

Krok 3:

Dopełniamy watą.

Rząd 16:

same półsłupki łączone górą, czynność powtarzamy do końca rzędu

Rząd 4:
Rząd 5:
Rząd 6:
Rząd 7:
Rzędy 8-10:
Rząd 11:
Rząd 12:

Zostawiamy długi kawałek włóczki i obcinamy. W ten sposób wykonaliśmy głowę nietoperza.
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Ciało
Krok 1:

Ciało nietoperza zaczynamy od wykonania magicznego pierścienia.

Rząd 1:
Rząd 2:
Rząd 3:
Rząd 4:
Rzędy 5-7:
Rząd 8:

6 PS w MP (6 oczek w rzędzie)
w każdym oczku po 2 półsłupki (kończymy z 12 oczkami w rzędzie)
[1 PS, 1 INC] (18 oczek w rzędzie)
[2 PS, 1 INC] (24 oczka w rzędzie)
w każdym oczku po 1 PS (24 oczka w rzędzie)
[2 PS, 1 DEC] (18 oczek w rzędzie)

Krok 2:

Zaczynamy wypełnianie watą.

Rząd 9:

[1 PS, 1 DEC] (12 oczek w rzędzie)

Krok 3:

Dopełniamy watą.

Zostawiamy długi kawałek włóczki i obcinamy. W ten sposób wykonaliśmy ciało nietoperza.

Noga
Krok 1:

Nogę nietoperza zaczynamy od magicznego pierścienia.

Rząd 1:
Rząd 2:
Rząd 3:
Rzędy 4-5:
Rząd 6:

6 PS w MP (6 oczek w rzędzie)
w każdym oczku po 2 PS (12 oczek w rzędzie)
[1 PS, 1 INC] (18 oczek w rzędzie)
w każdym oczku po 1 PS (18 oczek w rzędzie)
[1 PS, 1 DEC] (12 oczek w rzędzie)

Krok 2:

Zaczynamy wypełnianie watą.

Rząd 7:

same półsłupki łączone górą, czynność powtarzamy do końca rzędu (6 oczek
w rzędzie)
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Krok 3:

Dopełniamy watą.

Czynność powtarzamy tak, aby otrzymać dwie nogi nietoperza.

Zostawiamy niedługi kawałek włóczki i obcinamy. W taki sposób otrzymaliśmy dwie nogi
nietoperza.

Kolejnym etapem jest wykonanie długiego łańcuszka składającego się ze 100 oczek.
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Teraz należy połączyć wszystkie utworzone do tej pory elementy. Głowę z tułowiem łączymy
za pomocą specjalnej igły do szydełkowania (można połączyć oba te elementy również
zwykłym szydełkiem, ale zajmie nam to trochę więcej czasu).

Do przyłączenia nóg będzie nam potrzebny wykonany wcześniej łańcuszek. Należy umieścić
go w sposób pokazany na poniższych zdjęciach.
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Na dwóch końcach łańcuszka mocujemy nogi nietoperza.

Kolejnym etapem jest wycięcie z filców uszu oraz skrzydeł.
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Wycięte kształty przyklejamy lub przyszywamy do nietoperza uzyskując poniższy efekt.

Do całkowitego ukończenia nietoperza pozostało jeszcze tylko wykonanie oczu. Możemy to
zrobić na kilka sposobów, ja użyłam do tego białej włóczki, ale możemy użyć również białego
filcu, przyklejanych oczu lub koralików.

Gratuluję! Ukończyłeś nietoperza!
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Odnajdź mnie na Facebook’u i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami – Szydełkowym
Oczkiem.
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