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Mini CAL - Mój Trójkątny Szal 

Część 2 –brzeg z pomponów  

 

Hej, główna część szalu jest już gotowa, teraz jest czas na jego brzeg…. 

Postanowiłam dodać pompony, ale tylko na jednym brzegu, pozostałe dwa 

pozostaną bez zmian. Możesz szydełkować tak jak ja, albo możesz zaprojektować je 

według swojego gustu, możesz też dodać pompony na pozostałych bokach lub 

zakończyć szal tylko półsłupkami. 

 

Wzór będzie publikowany na moim blogu   (możesz się zarejestrować i otrzymywać 

aktualności mailem) i na Ravelry , będę też publikować aktualności na moim 

Facebooku.  

http://hatchalotsarit.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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 Będziemy mogły dzielić się zdjęciami i konsultować się przez moją  Facebookową 

grupę CALu, a także w grupie Facebookowej CAL-CROCHET ALONG która zajmie się 

hostingiem tego projektu, możecie też zatagować #hatchalot_simply_create na 

Instagramie. 

 

Wzór, harmonogram i informacje o potrzebnych materiałach można znaleźć  tutaj 

albo tutaj 

Część 1 - właściwy szal możesz znaleźć 1 tutaj 

Jesteście gotowe na drugą część?  

 

Skróty: 

oś - oczko ścisłe 

oł - oczka łańcuszka    

ps - półsłupek      

sł - słupek sł          

Z – Zdjęcie 

Notatka: 

Pompony wykonujemy pomiędzy rzędami w ‘przestrzeniach’, które powstały podczas 

powtórek rzędu 5, z wyjątkiem pierwszego pompona, który jest wykonany powyżej 

ostatniego sł ostatniego rzędu (punkt końcowy części pierwszej) i ostatni pompon 

wykonany w pierwsze oczka łańcuszka na początku szalu. 

Rząd pomponów 

Połóż przed sobą robótkę tak, aby ostatni rząd był na górze a koniec rzędu był z lewej 

strony  (z prawej dla osób leworęcznych), (tak naprawdę nie musisz odwracać 

robótki po wykonaniu ostatniego rzędu, po prostu odwróć ją na prawo (na lewo dla 

osób leworęcznych) 

 

https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
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A                                    

 

 

 

 *7 oł [z1], 

W drugie oł od szydełka [z2] wykonaj (narzuć nitkę, wbij szydełko we wskazane 

oczko, narzuć nitkę, przeciągnij pętlę [z3], narzuć nitkę, przeciągnij przez 2 pętle) 2 

razy [z4,5], narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie 3 pętle na szydełku [z6] -    

wykonałaś pierwszą część pomponu, 

 

 Finishing point of part 1

Crochet 

direction 
 

Crochet 

pompon 

direction 
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 *3 oł [z7], 

In third oł od szydełka [z8] wykonaj (narzuć nitkę, wbij szydełko we wskazane oczko, 

narzuć nitkę, przeciągnij pętlę p [z9], narzuć nitkę, przeciągnij przez 2 pętle) 2 razy 

[z10,11], narzuć nitkę i przeciągnij przez wszystkie 3 pętle na szydełku [z12] - 

wykonałaś drugą część pomponu,, 
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4 oł [z14] *, 

oś na górze sł podstawy wykonanej z 7 oł  (7 oczek łańcuszka) [z15] – wykonałaś 

pierwszy pompon. 
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** pracuj od * do *, oś w następną przestrzeń (wykonaną podczas powtórzenia rzędu 

5)**, 

powtórz od ** do ** aż dojdziesz do ostatniej przestrzeni, [z17] 

(pracuj od * do * jeszcze raz i oś do pierwszego oł wykonanego na początku szalu) 

dwa razy [z17]. Na razie nie odcinaj nitki!!! 

 

 

Skończyłaś pompony wzdłuż jednego boku!!! 
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Teraz możesz: 

Opcja 1: zakończyć szal tak jak jest. 

Opcja 2: wykonać pompony wydłuż następnego boku (wykonaj oś co 6 sł, ostatni raz 

będą tylko 3 sł).  

Opcja 3: ps wzdłuż pozostałych boków bez pomponów.  

Odetnij nitkę. 

 

Twój szal jest skończony!!! 

Podziel się swoimi zdjęciami, będzie mi bardzo miło jeśli mnie zatagujesz - będę 

wtedy mogła obejrzeć Twój trójkątny szal….. 

Do zobaczenia w następnym tygodniu na części 3 - tajemnicza i zaskakująca zapinka 

do szala… 

Po prostu twórzmy…. 

Sarit 


