
Ciesz się, tworząc na szydełku  
fantastyczny świat amigurumi!
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Wesoły 
króliczek

Do wykonania

STWÓRZ WŁASNE ZWIERZĄTKA

SZYDEŁKOWANIE łatwe i przyjemne

Motki, które otrzymasz,  
to DMC Just Cotton, najwyższej 

jakości włóczka – 100% bawełny. 
Jest matowa, miękka i przyjemna 

w dotyku, idealna do tworzenia 
techniką amigurumi. 

zeszyt ze schematami  
opisanymi krok po kroku,

włóczkę i oczka, z których  
stworzysz maskotki.  

100%
BAWEŁNY

WYJĄTKOWE PREZENTY

STWÓRZ WŁASNĄ  
KOLEKCJĘ AMIGURUMI! 

Bardzo praktyczny pojemnik 
na włóczkę, dzięki któremu 
motek nie będzie uciekał  

ani się plątał. 

POJEMNIK  
NA WŁÓCZKĘ

Zestaw ośmiu kredek  
świecowych w różnych 

kolorach, których użyjesz 
do malowania policzków 

wydzierganych zwierzątek. 

KREDKI  
ŚWIECOWE

Syntetyczne wypełnienie  
z włókna poliestrowego,  

którego użyjesz do wypchania 
maskotek amigurumi  

ze swojej kolekcji. 
Otrzymasz je w trzech oddzielnych 

przesyłkach (koszyczek nie wchodzi  
w skład zestawu).

POLIESTROWE 
WYPEŁNIENIE 

Niezbędne podczas  
przerabiania robótki  

na okrągło lub spiralnie,  
aby zawsze mieć pewność, 

które okrążenie wykonujesz.
Otrzymasz łącznie 20 znaczników  

w dwóch różnych rozmiarach  
(ok. 1,7 × 2 cm oraz 2 × 2,5 cm).

MARKERY 
OCZEK
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Efektowne etui  
z pięcioma szydełkami  
o różnych rozmiarach  
(3 mm, 3,5 mm, 4 mm,  

4,5 mm i 5 mm). 
Wymiary etui:  

wysokość: 16 cm, 
średnica: 6 cm.

ETUI Z PIĘCIOMA 
SZYDEŁKAMI

Piękny kuferek, w którym schowasz  
włóczki i gotowe maskotki amigurumi. 

Wymiary:
długość: 40 cm, szerokość: 22,5 cm, wysokość: 22 cm 

(kuferek nie zawiera akcesoriów). 

DREWNIANY KUFEREK

90 ZESTAWÓW DO SAMODZIELNEGO  
WYDZIERGANIA MNÓSTWA RÓŻNYCH  
UROCZYCH MASKOTEK AMIGURUMI! 

W każdej przesyłce otrzymasz:

Naucz się szydełkować, świetnie się przy  
tym bawiąc. Uwolnij swoją kreatywność  
z tą fantastyczną kolekcją, która pozwoli Ci 
wykonać niesamowite maskotki amigurumi!  

Praktyczna torba  
do przechowywania wszystkich 
przyborów oraz licznik rzędów, 

aby się nie zgubić podczas 
przerabiania nawet najbardziej  

wymagających ściegów. 

TORBA NA PRZYBORY 
DZIEWIARSKIE  

I LICZNIK RZĘDÓW

STWÓRZ WŁASNE ZWIERZĄTKA

SZYDEŁKOWANIE łatwe i przyjemne

STWÓRZ WŁASNE ZWIERZĄTKA
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Tułów
Włóczka bawełniana nr 02 écru oraz nr 13 trawiasta zieleń 

1. okrążenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka w kolorze 

nr 02 écru, w drugim oczku przerób 6 ps 

2. okrążenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12] 2

3. okrążenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrążenie: (2 ps, dod) x 6 [24] 

5. okrążenie: (3 ps, dod) x 6 [30] 

6. okrążenie: (4 ps, dod) x 6 [36] 

7. okrążenie: (5 ps, dod) x 6 [42] 3  

8.–11. okrążenie: (zmień kolor w 11. okrążeniu) 1 ps w każdym  

oczku [42] 4

12. okrążenie: (5 ps, odj) x 6 [36] 

13. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [36] 

14. okrążenie: (4 ps, odj) x 6 [30] 

15. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [30] 

16. okrążenie: (3 ps, odj) x 6 [24] 

17. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [24] 

18. okrążenie: (2 ps, odj) x 6 [18] 

Po 17. okrążeniu zacznij wypełniać tułów. 

Po ostatnim okrążeniu dokończ wypełnianie i zakończ ten 

element zwierzątka 1 oś.  

Odetnij włóczkę, pozostawiając 30 cm nadmiaru – użyjesz  

go do przyszycia głowy do tułowia. 

Wesoły króliczek

Wskazówka

Do wypełniania robótek używaj 

niewielkiej ilości kulek silikonowych 

lub innego wypełnienia. Dzięki temu 

unikniesz nierówności i wybrzuszeń. 

Postaraj się wypełniać zabawki 

równomiernie, tak aby  

nie pozostawiać wewnątrz 

pustych przestrzeni. 

PRZYJACIELE AMIGURUMI

1

Głowa  
Włóczka bawełniana nr 02 écru

1. okrążenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, 

w drugim oczku przerób 6 ps

2. okrążenie: przerób 2 ps w każdym  

oczku [12] 

3. okrążenie: (1 ps, dod) x 6 [18] 

4. okrążenie: (2 ps, dod) x 6 [24] 

5. okrążenie: (3 ps, dod) x 6 [30] 

6. okrążenie: (4 ps, dod) x 6 [36] 

7. okrążenie: 1 ps w każdym  

oczku [36]

8. okrążenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

9. okrążenie: 1 ps w każdym  

oczku [42] 

10. okrążenie: (6 ps, dod) x 6 [48] 

11.–14. okrążenie: 1 ps w każdym  

oczku [48]  

15. okrążenie: (6 ps, odj) x 6 [42] 

16. okrążenie: (5 ps, odj) x 6 [36] 

17. okrążenie: (4 ps, odj) x 6 [30] 

18. okrążenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

Zacznij wypełniać głowę.

Dodaj bezpieczne oczy: umieść je pomiędzy 12. 

a 13. okrążeniem. Postaraj się równo je rozmieścić, 

rozdzielając je około 10 ps. Po wymierzeniu miejsca  

na oko włóż je pomiędzy sploty i zabezpiecz od spodu 

zatyczką, mocno ją dociskając.

19. okrążenie: (2 ps, odj) x 6 [18] 

Dokończ wypełnianie głowy. Zakończ ten element 

zwierzątka 1 oś.  

Odetnij i schowaj nadmiar nitki. 1

 

2

3

4

SKRÓTY
dod:  przerób dwa półsłupki 

w jednym oczku

oł: oczko łańcuszka

odj: przerób dwa oczka razem

o: oczko
ps: półsłupek

oś: oczko ścisłe

Chowanie włóczki 

Przeciągnij igłę z nawleczoną włóczką od zewnątrz  

do wewnątrz wykonywanej maskotki, po czym  

delikatnie pociągnij nitkę. Dzięki temu nadmiar włóczki 

nie będzie widoczny. 

Stwórz uroczego króliczka 
szukającego marchewek. To proste 

i kreatywne zadanie! Cały wzór 
składa się z półsłupków  

i jest idealny do zapoznania się  
z techniką tworzenia zwierzątek  

amigurumi! 

Stopień trudności: łatwe

MATERIAŁY

 30 g włóczki bawełnianej nr 02 écru
 20 m włóczki bawełnianej nr 13  

trawiasta zieleń
 10 m włóczki bawełnianej nr 52  

róż geranium
 Szydełko nr 3

 2 bezpieczne oczka do zabawek 
o średnicy 6 mm

 nożyczki, igła dziewiarska, czerwona 
kredka świecowa i kawałek tkaniny

 50 g wypełnienia poliestrowego 

Wesoły  
króliczek

PRZYJACIELE AMIGURUMI
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1. okrążenie: zacznij od zrobienia 2 oczek 
łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps  
2. okrążenie: przerób 2 ps w każdym  
oczku [12] 

3. okrążenie: (1 ps, dod) x 6 [18] 
4. okrążenie: (2 ps, dod) x 6 [24] 
5. okrążenie: (3 ps, dod) x 6 [30] 
6. okrążenie: (4 ps, dod) x 6 [36] 
7. okrążenie: (5 ps, dod) x 6 [42] 
8. okrążenie: (6 ps, dod) x 6 [48] 
9.–11. okrążenie: 1 ps w każdym  
oczku [48]  1

Od tego momentu przerabiaj oczka  
w rzędach, odwracając robótkę  
po każdym rzędzie.
12.–14. rząd: przerób 42 ps, 1 oz [42] 2

15. rząd: zrób otwory, przez które przejdą 
uszy; przerób 14 ps, 4 oł, omiń 4 o, 1 ps 
w 5 kolejnych o, 4 oł, omiń 4 o, 1 ps 
14 kolejnych o, 1 oz [42] 3

16.–21. rząd: przerób 42 ps, 1 oz [42] 
Zakończ element 1 oś i odetnij włóczkę, 
pozostawiając długą nitkę. Nawlecz ją 
na igłę dziewiarską i przyszyj kapturek  
do głowy w niewi doczny sposób  
po wewnętrznej stronie oczek.  4

Wykonaj 9 oczek łańcuszka. Przerabiaj 
rzędy na płasko, wykonując oczko zwrotne 
na koniec każdego z nich. 
1. rząd: od 2. oczka od szydełka przerób  
1 ps w każdym oczku [8] 
2.–5. rząd: 1 ps w każdym oczku [8] 
6. rząd: 1 ps w każdym oczku, zakończ, 
wykonując 3 oł i odwróć robótkę
7.–11. rząd: (1 bufka, 1 oś w kolejnym 
oczku) x 4 1  

Odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm 
nadmiaru. Złóż prostokąt na pół i zszyj  
boki za pomocą igły dziewiarskiej: stronę 
robótki, po której znajduje się ścieg bufka, 
umieść z przodu torby. 2

Pasek na ramię: wykonaj 1 oczko ścisłe, 
którym przymocujesz włóczkę w górnej 
części torby. Następnie wykonaj 
łańcuszek. Dopasuj długość paska  
do wielkości króliczka. 3

Przymocuj łańcuszek w drugim rogu  
torby, wykonując oczko ścisłe. 4  

SKRÓTY
dod:  przerób dwa półsłupki 

w jednym oczku
oł: oczko łańcuszka
odj: przerób dwa oczka razem
o: oczko
ps: półsłupek
oś: oczko ścisłe
oz: oczko zwrotne

Stopień trudności: średni

Torba na ramię
Stopień trudności: łatwe

MATERIAŁY

 włóczka bawełniana  
nr 13 trawiasta zieleń

 szydełko nr 3 
 igła dziewiarska

Kapturek

UROCZE DODATKI

MATERIAŁY

 włóczka bawełniana  
nr 36 biała

 szydełko nr 3
 igła dziewiarska

1

3

3
4

2

2

4

Ścieg bufka
Jak wykonać bufkę (ang. puff stitch)?
Uwaga: na ilustracji poniżej bufka przerabiana jest po wykonaniu słupka. 
Nawiń włóczkę na szydełko, następnie wbij je w odpowiednie oczko łańcuszka i przeciągnij pętlę przez oczko – na szydełku będą trzy pętelki. Powtórz poprzedni krok jeszcze dwa razy, przerabiając to samo oczko. Na szydełku powinno być siedem pętelek. Na koniec nawiń włóczkę na szydełko i przeciągnij ją przez wszystkie siedem pętelek, aby zamknąć bufkę. 

1

Wskazówka
Oczka należy przerabiać  

dość ściśle i równomiernie,  
tak by  kapturek nie był zbyt  

duży i dobrze przylegał  
do głowy króliczka.

14
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TECHNIKA NR 4: 

ZWIĘKSZANIE

Zwiększanie (dod.)

Zwiększanie polega na przerobieniu 

w okrążeniu lub rzędzie większej 

liczby oczek tego samego rodzaju niż 

w poprzednim. Jeżeli w schemacie 

nie ma dodatkowych informacji, aby 

dodać jedno oczko, wykonaj dwa 

półsłupki lub słupki w jednym oczku 

(chyba że wskazana będzie inna 

liczba).  

TECHNIKA NR 6:

ZMNIEJSZANIE

Zmniejszanie (odj.)

Zmniejszanie oznacza przerabianie dwóch 

oczek razem, aby ich liczba w następnym 

rzędzie lub okrążeniu zmniejszyła się. Wbij 

szydełko w oczko, nawiń włóczkę na szy-

dełko i przeciągnij przez oczko. Na szydeł-

ku powinny być dwie pętelki. Następnie 

wbij szydełko w kolejne oczko, ponownie 

nawiń na nie włóczkę i przeciągnij przez 

oczko. Na szydełku powinny być teraz trzy 

pętelki. Ponownie nawiń włóczkę na szy-

dełko i przeciągnij przez wszystkie trzy pę-

telki, które znajdują się na szydełku. 

Podczas wykonywania maskotki amigu-

rumi trzeba czasem zmienić kolor włóczki 

w miejscach wskazanych w schemacie. 

Istnieje kilka metod, którymi możesz 

się posłużyć:

1. W trakcie przerabiania ostatniego 

oczka włóczką w starym kolorze, na 

etapie ostatniego nawinięcia nici na 

szydełko użyj drugiego koloru i konty-

nuuj robótkę w nowym kolorze. Zwiąż 

ze sobą dwa kawałki włóczki pozosta-

łe w miejscu łączenia i ukryj je we-

wnątrz robótki.

TECHNIKA NR 5: 

ZMIANA KOLORU

1

2

1

2

2. Druga metoda jest bardziej skompli-

kowana, ale pozwala, by zmiana koloru 

odbyła się bez śladów łączenia dwóch 

kolorów włóczek w okrążeniu. Wykonaj 

ostatnie oczko w starym kolorze i po-

zostaw je luźne. Wyjmij szydełko i wbij 

przez tylną nitkę oczka poprzedzającego, 

nawiń nowy kolor włóczki i przeciągnij 

przez oczko. Zrób kolejne oczko i zaciśnij 

poprzednie. Nałóż na szydełko pętelkę  

z włóczki w starym kolorze, następnie nawiń 

na szydełko włóczkę w nowym kolorze i prze-

ciągnij przez obydwie pętelki na szydełku. 
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Plecak 
Włóczka bawełniana nr 37 cynamon

1. okrążenie: zacznij od zrobienia 2 oczek 

łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps  

2. okrążenie: przerób 2 ps w każdym 

oczku [12] 

3. okrążenie: (1 ps, dod) x 6 [18] 

4. okrążenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrążenie: 1 ps w każdą tylną nitkę 

oczka [24] 1

6–13. okrążenie: 1 ps w każdym  

oczku [24] 

14. okrążenie: zacznij od 3 oczek 

łańcuszka, przerób 1 s w każdym  

oczku [24] 

Zakończ element 1 oś, odetnij włóczkę 

i schowaj nadmiar nitki. 2

Klapka zamykająca

Włóczka bawełniana nr 36 biały

1. okrążenie: zacznij od zrobienia 2 oczek 

łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps  

2. okrążenie: przerób 2 ps w każdym 

oczku [12]  

3. okrążenie: (1 ps, dod) x 6 [18] 

4. okrążenie: (2 ps, dod) x 6 [24] 

Zakończ element 1 oś, odetnij włóczkę 

i schowaj nadmiar nitki. 

Uchwyt
Włóczka bawełniana nr 36 biały

1. rząd: wykonaj 10 oczek łańcuszka 

2. rząd: zaczynając od 2. oł od szydełka, 

przerób 1 ps w każdym oczku [9] 

Zakończ 1 oś i odetnij włóczkę. 3

Sznurek
Włóczka bawełniana nr 41 sjena

Wykonaj 30 oczek łańcuszka, zakończ 

oczkiem ścisłym i odetnij włóczkę. 

  

Liście 
Włóczka bawełniana nr 48 zieleń 

1. okrążenie: wykonaj 12 oczek łańcuszka 

2. okrążenie: od 2. oczka łańcuszka, licząc 

od szydełka, przerób 1 ps w kolejnych 6 oł, 1 s 

w kolejnych 4 oł, 6 s w ostatnim oł. Kontynuuj 

po drugiej stronie łańcuszka, w przeciwnym 

kierunku i przerób 1 s w kolejnych 4 oł, 1 ps  

w 6 kolejnych oł. Zakończ 1 oś i odetnij  

włóczkę, pozostawiając 10 cm nadmiaru. 

Powtórz wszystkie powyższe kroki,  

aby wykonać drugi liść. 1

Marchewka
Włóczka bawełniana nr 47 pomarańczowy

1. okrążenie: wykonaj 6 ps w magicznym  

kółku [6]

2. okrążenie: (1 ps, dod) x 3 [9] 

3. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [9]

Umieść 2 listki w magicznym kółku i zwiąż nitki 

pozostawione do połączenia elementów. 2

4.–12. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [9] 

Wypełnij niewielką ilością wypełnienia 

poliestrowego. 3

13. okrążenie: (1 ps, odj) x 3 [6] 

14. okrążenie: odj x 3 [6] 

Zakończ 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj 

nadmiar nitki. 

Plecak

Marchewka 
ŚWIAT AMIGURUMI

Stopień trudności: średni

Stopień trudności: średni

SKRÓTY 
dod: przerób dwa 

półsłupki w jednym 

oczku
odj: przerób dwa 

oczka razem

oł: oczko łańcuszka

o: oczko

s: słupek

ps: półsłupek

oś: oczko ścisłe

MATERIAŁY

 włóczka bawełniana nr 47 pomarańczowy

 włóczka bawełniana nr 48 zieleń

 szydełko nr 3

 wypełnienie  

poliestrowe

1

1

3

3

2

2

4

Łączenie elementów

Przyszyj klapkę zamykającą do 

górnego brzegu plecaka. U podstawy 

klapki przymocuj uchwyt. Przełóż  

sznurek przez słupki w ostatnim 

okrążeniu, zaczynając z przodu 

plecaka. Przeciągnij sznurek  

przez co drugi słupek dookoła  

brzegu plecaka. 4

MATERIAŁY

 włóczka bawełniana nr 37 cynamon

 włóczka bawełniana nr 36 biała

 włóczka bawełniana nr 41 sjena

 szydełko nr 3 

 igła dziewiarska

Wykonaj  
ubranka  

i akcesoria dla  
zwierzątek!

13

12

SZYDEŁKOWANIE KROK PO KROKU

SŁUPEK 
Nawiń włóczkę na szydełko, nastę  p-
nie wbij je w trzecie oczko łańcuszka, 
licząc od szydełka. Ponownie nawiń 
włóczkę na szydełko i przeciągnij 
przez oczko łańcuszka. Na szydełku 
powinny być trzy pętelki. Następnie 
nawiń włóczkę na szydełko, po czym 
przeciągnij ją przez pierwsze dwie 
pętelki, znajdujące się na szydełku. 
Po raz kolejny nawiń włóczkę na 
szydełko i przeciągnij przez dwie 
pozostałe pętelki. Po wykonaniu 
słupka na szydełku zostanie tylko 
jedna pętelka. 

ŁAŃCUSZEK JAKO POCZĄTEK ROBÓTKI PRZERABIANEJ W RZĘDACH I OKRĄŻENIACHPozostawiając dłuższy jeden z końców włóczki, który posłuży do zamknięcia pracy, wy-konaj pętelkę początkową: zrób z włóczki pętlę, przełóż przez nią szydełko, nawiń na nie włóczkę, po czym przeciągnij ją przez pętelkę i pociągnij za nią, tak aby się zacisnęła. Nawiń ponownie włóczkę na szydełko, złap ją haczykiem szydełka i przeciągnij przez pętelkę początkową – tak powstało pierwsze oczko łańcuszka. Aby otrzymać łańcu-szek, który będzie podstawą robótki, wykonaj w ten sam sposób kolejne oczka, aż uzy-skasz ich tyle, ile potrzebujesz w danym schemacie. Uwaga: pętelki początkowej nie wliczamy do oczek łańcuszka. 

PÓŁSŁUPEK – PODSTAWOWY SPLOT W AMIGURUMIWbij szydełko w drugie oczko łańcuszka, licząc od szydełka. Nawiń włóczkę na szydeł-ko i przeciągnij ją przez oczko łańcuszka. Na szydełku znajdują się dwie pętelki. Ponow-nie nawiń włóczkę na szydełko i przeciągnij przez obie pętelki, które się na nim znajdują. 

OCZKO ŚCISŁE – ZAMKNIĘCIE ROBÓTKI 
Wbij szydełko w drugie oczko łańcuszka, licząc od szydełka. Nawiń włóczkę na szy-dełko i przeciągnij ją przez oczko łańcuszka i pętelkę na szydełku. Przy tworzeniu masko-tek amigurumi oczko ścisłe służy głównie do zakończenia robótki. 

TECHNIKA NR 1:  
PODSTAWOWE ŚCIEGI TECHNIKA NR 2: 

JAK CZYTAĆ SCHEMATY?

Ponieważ robótki w stylu amigurumi są przerabiane po okręgu (lub spiralnie) schematy są przedstawione w podziale na okrążenia. Przed rozpoczęciem robótki warto dokładnie zapoznać się ze schematem i wyjaśnieniem użytych skrótów. Najpierw podany jest numer okrążenia. Następnie po dwukropku jest zapisany szczegółowy opis ściegów. W kwadratowym nawiasie znajduje się liczba oczek, które otrzymasz na koniec każdego okrążenia. Ostatnia informacja jest szczególnie przydatna do sprawdzania, czy wykonujesz robótkę zgodnie ze schematem.    Gdy część wykonanych ściegów w okrążeniu jest powtarzana kilka razy, opis ściegów znajduje się w nawiasie, po którym podane są symbol mnożenia i liczba powtórzeń. Fragment w nawiasie należy przerobić kolejno tyle razy, ile wynosi liczba za nawiasem.Niektóre elementy maskotek amigurumi (zwłaszcza akcesoria, takie jak część kapturka króliczka i torba na ramię) należy przerabiać w rzędach na płasko. W tym przypadku robótkę zacznij od łańcuszka, a następnie przerób rząd od prawej do lewej. Potem odwróć robótkę na drugą stronę i przerób oczka w rzędzie w przeciwnym kierunku. Na zakończenie każdego rzędu trzeba wykonać jedno lub więcej (w zależności od ściegu) oczko zwrotne, konieczne do wykonania obrotu i przerabiania rzędu w przeciwną stronę. 

TECHNIKA NR 3:   
ROZPOCZYNANIE ROBÓTKI NA OKRĄGŁO

MAGICZNE KÓŁKO (2)
Wykonaj kółko z włóczki, pozostawiając 
około 5 cm nadmiaru w dłoni. Trzymaj 
nitkę mocno. Przełóż szydełko przez pętlę, 
nawiń włóczkę na szydełko i przeciągnij 
je przez pętlę. Ponownie nawiń włóczkę 
na szydełko i przeciągnij ją przez pętelkę 
znajdującą się na szydełku – powstało 
w ten sposób jedno oczko. Następnie 
wykonaj na pierścieniu z pętli potrzebną 
do rozpoczęcia robótki liczbę półsłupków. 
Po zakończeniu pociągnij koniec nici, aby 
zamknąć magiczne kółko. 

MAGICZNE KÓŁKO (1)
Owiń włóczkę dwa razy wokół palca wska-
zującego. Następnie przełóż szydełko przez 
powstałe pętle od przodu do tyłu. Nawiń 
włóczkę na szydełko, przeciągnij ją przez 
obie pętle. Na szydełku masz pierwszą pę-
telkę. Nawiń włóczkę na szydełko znajdu-
jące się nad pętlami i przeciągnij ją przez 
pętelkę na szydełku. Powstało jedno oczko. 

ROZPOCZYNANIE ŁAŃCUSZKIEM 
O DWÓCH OCZKACH
Wykonaj pętelkę początkową. Nawiń 
włóczkę na szydełko i przeciągnij przez 
pętelkę – masz pierwsze oczko łań-
cuszka. Ponownie nawiń włóczkę na 
szydełko i przeciągnij ją przez wykona-
ne oczko łańcuszka – powstało drugie 
oczko łańcuszka. Pierwszy półsłupek 
przerób w pierwszym wykonanym 
oczku łańcuszka. Jest ono zarazem 
drugim oczkiem, licząc od szydełka.  

Dzięki szczegółowym instrukcjom nauczysz 
się szydełkować i tworzyć krok po kroku 

wypchane maskotki. Przekonaj się,  
jakie to łatwe i przyjemne. 

Stwórz odpowiednią scenografię dla swoich przyjaciół, 
otocz ich dodatkowymi akcesoriami, dzięki którym 
nabiorą życia. A może przekąska na łonie natury lub 

wyprawa na ryby?

Każda maskotka może być wyjątkowa!  
W tym dziale nauczysz się dziergać  

śliczne ubranka, zabawki i inne dodatki. 

Tu znajdziesz opisy głównych splotów i technik 
szydełkowych, które będziesz poznawać po kolei,  

aby je wykorzystać do stworzenia swoich cudownie 
miękkich przyjaciół. 

PRZYJACIELE AMIGURUMI

ŚWIAT AMIGURUMI

UROCZE DODATKI

SZYDEŁKOWANIE KROK PO KROKU

W dwóch 
pierwszych  
numerach

Kompletna kolekcja wydawnicza
W każdym numerze znajdziesz ilustrowaną instrukcję  

ze szczegółowymi wyjaśnieniami, jak stworzyć dziesiątki 
fantastycznych zwierzątek amigurumi i wiele uroczych dodatków. 

100%
BAWEŁNY

Amigurumi
Amigurumi to technika szydełkowania 
zwierzątek lub innych postaci 
i przedmiotów – zazwyczaj z ludzkimi 
cechami (oczy, buzie itp.), a następnie  
ich wypychania. Słowo amigurumi  
pochodzi z japońskiego i oznacza 
„wypchaną zabawkę wykonaną  
szydełkiem”. 

Zaznaczanie kolejnych okrążeń lub rzędów 
jest bardzo ważne, aby zawsze było wiadomo, 
na jakim etapie pracy jesteś.  

Pełen kolorów, miękki świat uroczych maskotek amigurumi  
oraz akcesoria towarzyszące postaciom stworzysz  

z wysokiej jakości włóczek DMC. Dokładnie wytłumaczone,  
proste techniki pozwolą na zrealizowanie krok po kroku  

wszystkich schematów pokazanych w zeszycie. 

Wykańczanie pyszczka jest kluczowym 
momentem tworzenia techniką  
amigurumi – dzięki temu Twoje zwierzątko 
będzie miało wyjątkowy charakter.  

DMC wyznacza standardy na międzynarodowym  
rynku i oferuje najwyższej jakości włóczki  

już od 1746 roku. Bogata i różnorodna gama  
kolorów pozwoli Ci uwolnić kreatywność. 

Przed zamocowaniem oczu 
wypchaj głowę maskotki 
wypełnieniem z włókna 
poliestrowego, dzięki czemu 
łatwiej ocenisz proporcje  
i kształt głowy. 

Postaci świata amigurumi powstają 
z serii półsłupków przerabianych 
na okrągło lub spiralnie. 

Zwierzątka składają się z oddzielnych 
fragmentów wykonywanych na szydełku, 
wypychanych, a następnie zszywanych. 

Niektóre z dodatkowych  
elementów, takie jak szaliki, 
kurteczki itp., przerabiane są 

w rzędach na płasko. 

Elementy zwierzątka  
połącz zgodnie  
z opisem zamieszczonym  
w dziale „Dodatki,  
hafty i wykończenia”. 


