
Na etui nale˝y wykonaç tà technikà 55 rz´dów, po czym na
koƒcu ostatniego rz´du powrotnego prze∏o˝yç robótk´ na
zwyk∏e szyde∏ko i zrobiç 1 oczko ∏aƒcuszka. Aby zakoƒczyç
robótk´ przerabiaç oczka Êcis∏e, przeciàgajàc w tym celu
najpierw p´telk´ przez cz∏on oczka, tak aby na szyde∏ku
znajdowa∏y si´ 2 p´telki

a)  nitk´ wyciàgnàç jeszcze raz i przeciàgnàç przez obie p´telki
b) po zakoƒczeniu ca∏ego rz´du oczkami Êcis∏ymi
c) pozostawiç szyde∏ko w ostatniej p´telce i robótk´ z∏o˝yç na pó∏ na

krótszym boku. Dalej przerabiaç oczka Êcis∏e, ∏àczàc w ten sposób
jeden bok. Nast´pnie obciàç nitk´ i zamknàç oczkami Êcis∏ymi drugi
bok etui. Bez obcinania nitki przerobiç jeszcze 1 okrà˝enie oczek
Êcis∏ych wokó∏ górnego brzegu.

Na zakoƒczenie wykonaç na górnym brzegu jeszcze 1 okrà˝enie
     z przerabianych na przemian oczek Êcis∏ych i oczek ∏aƒcuszka, przy

czym oczkami ∏aƒcuszka nale˝y przechodziç 1 oczko Êcis∏e
poprzedniego okrà˝enia. Obciàç nitk´ i zaszyç na wewn´trznej stronie
robótki za pomocà t´pej ig∏y hafciarskiej. Z 2 m nitki skr´ciç sznurek
i przewlec przez brzeg etui. Na koƒce sznurka nawlec nak∏adki
zabezpieczajàce i zawiàzaç sznurek.

Tak to si´ robi

Zastosowane oczka:
= oczko ∏aƒcuszka
= oczko tunezyjskie
= oczko Êcis∏e

Materia∏y:
- w∏óczka Anchor Magicline nr 2 w kolorze 1448,
- szyde∏ko tunezyjskie nr 4 i zwyk∏e szyde∏ko nr 4 (Prym. art. 195-217),
- ˝ó∏te nak∏adki zabezpieczajàce koƒce sznurka, no˝yczki i t´pa ig∏a
  hafciarska.

Aby otrzymaç równy obraz oczek, gruboÊç nici powinna byç dopasowana
do rozmiaru szyde∏ka.

Coats Polska Sp. z o.o.
ul.Kaczeƒcowa 16, 91-214 ¸ódê
tel.: 042 254 04 45
www.coats.pl
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Technika tunezyjska to specjalna technika
szyde∏kowania wykonywana na specjalnym,
d∏ugim szyde∏ku  PRYM (szyde∏ko
tunezyjskie).
Jej dok∏adne pochodzenie nie jest znane,
przypuszcza si´ jednak, ˝e technika
to rozwin´∏a si´, aby naÊladowaç optycznie

Tak to si´ robi Szyde∏kowanie technikà  tunezyjskà
pewnà tunezyjskà odmian´ tkactwa.
Oczka przerabia si´ tu tylko na jednej stronie
robótki w dwóch etapach, bez koniecznoÊci
zawracania.
W pierwszym etapie oczka gromadzone sà
na d∏ugim szyde∏ku, po czym w drugim
etapie si´ je przerabia. Robótki tunezyjskie

Najpierw nale˝y zrobiç zwyk∏ym szyde∏kiem rzàd oczek
∏aƒcuszka. W tym celu jako oczko poczàtkowe:

a) uformowaç nitk´ w p´telk´ i szyde∏kiem przeciàgnàç przez nià kolejnà
p´telk´, po czym,

b) zaciàgnàç nitk´,
c) nitk´ roboczà owinàç wokó∏ haczyka szyde∏ka (= 1 narzut) i przeciàgnàç

w kierunku strza∏ki przez p´telk´ znajdujàcà si´ na szyde∏ku,
d) w taki sam sposób jak 1. oczko zrobiç w sumie 16 oczek ∏aƒcuszka,
e) robótk´ prze∏o˝yç na szyde∏ko tunezyjskie. Na 1. rzàd odchodzàcy
    wk∏uç szyde∏ko w  2. oczko ∏aƒcuszka i nabraç oczko, które pozostanie
    na szyde∏ku.

Na rzàd odchodzàcy nabraç z ka˝dego oczka ∏aƒcuszka
1 oczko.

Ka˝de kolejne oczko rz´du powrotnego nale˝y zawsze
przeciàgaç przez dwie p´telki (= oczko tunezyjskie).

W nast´pnym rz´dzie odchodzàcym przeciàgaç nitk´ przez
pionowy cz∏on oczka (nie uwzgl´dniajàc przy tym pierwszego
pionowego oczka na brzegu robótki). W ten sposób zostanà
utworzone nowe p´telki, które gromadzone sà na szyde∏ku.

W rz´dzie powrotnym wyciàgnàç nitk´ i przeciàgnàç przez
pierwszà p´telk´.1
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Wykonaç rzàd powrotny wg opisu w punktach 3 i 4. Zdj´cia
przedstawiajà próbk´ Êciegu tunezyjskiego.

Prawa strona robótki Lewa strona robótki
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charakteryzujà si´ ma∏à rozciàgliwoÊcià –
posiadajà stabilnà form´.
Szczegó∏owy opis zamieszczony poni˝ej
pozwoli Paƒstwu zapoznaç si´ z tà
interesujàcà technikà, a nast´pnie wykonaç
etui na okulary.


