
ÅMTANKE светр 

Светр пов'язаний Fritidsgarn від Sandnes Garn на спицях № 6. На товстих спицях. 

Досить швидко в'яжеться светр, який можливо комусь подаруєте 

друг чи незнайомець, якому потрібно трохи тепла. 

Svetr pov'yazanyy Fritidsgarn vid Sandnes Garn na spytsyakh № 6. Na tovstykh spytsyakh. 

Dosytʹ shvydko v'yazhetʹsya svetr, yakyy mozhlyvo komusʹ podaruyete 

druh chy neznayometsʹ, yakomu potribno trokhy tepla. 

 

 

 

ДИЗАЙН: Remi Tasc 

ФОТО: Ingvild Tafjord 

СХЕМИ та РЕДАКТУВАННЯ: Туве Феванг 

РОЗМІРИ: 

S (M) L (XL) XXL 

ЦІЛІ ОДЯГУ: 

Загальна ширина для жінок і чоловіків: 93 (101) 110 (120) 129 см 

Довжина ліфа для жінок: 41 (42) 43 (44) 45 см 

Рукав жіночий: 47 (48) 49 (50) 51 см 

Довжина чоловічої сорочки: 43 (44) 45 (46) 47 см 

Чоловічий рукав: 50 (51) 52 (53) 54 см 



Як знайти правильний розмір: 

1. Зніміть розміри трикотажного виробу, який підходить. 

2. Звірити вимірювання з рецептом. 

3. Виберіть розмір, виходячи з надлишкової ширини стовбура. 

4. Можна зв'язати довжину ліфа і рукава довше 

або коротше, якщо необхідно. 

ПРЯЖА І ВИТРАТА ПРЯЖИ 

Пряжа для відпочинку від Sandnes Garn (100% вовна) прибл. 70 м = 50 г 

або еквівалентної товщини пряжі 

Кількість пряжі для чоловічого розміру XL: 

450 г основного кольору 

200 г вторинного кольору 

50 г контрастного кольору 

ПРОПОЗИЦІЇ ПІН-КОДУ: 

Великі кругові спиці та спиці з подвійним загостренням 4½ та 6 розмірів 

НАПРУЖЕННЯ В'ЯЗАННЯ: 

13 петель трикотажною гладдю на спицях № 6 = 10 см 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Перевірте міцність в'язання, зв'язавши пробну латку. 

Порахуйте кількість стібків на 10 см, якщо у вас більше стібків, ніж зазначено, змініть 

для більш товстих паличок. Якщо у вас менше петель, ніж зазначено, перейдіть на більш товсті 

спиці. 

Щоб результат був вдалим, необхідно підтримувати натяг в’язання. 

BOL: 

Наберіть на голку 120 (132) 144 (156) 168 петель основним кольором 

4 ½. В’язати 7 см виворітними * 1 виворіт, 1 виворіт *, повторювати від 

*–* округлити. Перейдіть на спиці № 6 і в’яжіть решту роботи 

трикотажний шов. Поставте маркер на початку раунду. 

Дійте за схемою А 

Стовбур повинен мати розміри 42 (43) 44 (45) 46 для чоловіків і 41 (42) 43 

(44) 45 для жінок. Закінчіть раніше або подовжте, вставивши смужки 

таблицю для регулювання довжини. Наберіть 7 (9) 10 (11) 12 петель 



з кожного боку по тримачу для пройм. Додайте роботу 

сторони і в'язати рукава. 

 

РУКАВИ: 

Наберіть 34 (36) 38 (40) 42 петлі основного кольору на спиці з подвійним загостренням / магічну 

петлю № 4 ½ і пров’яжіть 7 см виворітними * 1 вивернута 

в’язати, виворітна 1 *, повторювати від *–* закруглення. Перейти на спиці № 6, а 

решту в’язати трикотажною гладдю. Збільште 2 (4) 6 (6) 6 петель рівномірно 

на 1-му колі так, щоб число петель стало 36 (40) 42 (46) 48 на 

зараз. Помістіть маркер стібка навколо середнього стібка 

середина під рукавом (= останній стібок кола). Продовжити 

відповідно до схеми B, і збільште 1 стібок з кожного боку маркера 

на кожні 8 раундів, поки кількість петель не стане 52 (54) 56 (60) 62 на 



зараз. 

В’яжіть до розміру рукава 50 (51) 52 (53) 54 см для чоловіків і 47 см. 

(48) 49 (50) 51 для жінок. Помістіть 7 (9) 10 (11) 12 петель посередині 

під рукавом (= 3 (5) 5 (5) 6 петель на початку кола 

і 4 (4) 5 (6) 6 петель в кінці раунду) поверх одного 

тримач маски. Таким же чином зв'яжіть ще один рукав. 

ЧАСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ з КРУГЛОЮ ПАДІЮ: 

Рукава в'яжемо на тих же кругових спицях, що і ліф. Встановіть один 

маркер стібка при першому з’єднанні, який позначає 

початок раунду. Решту джемпера в'яжемо разом 

базовий колір. Налаштуйте кількість стібків на 198 (204) 216 (234) 246 

на 1 пол. Пров'яжіть 13 кругів S (M) L або 15 кругів 

(XL) XXL 

Раунд пастки: пров’яжіть * 4 петлі, пров’яжіть 2 петлі разом 

, повторіть від *–* до кінця. Кількість стібків = 165 (170) 180 

(195) 205. 

Пров'яжіть 5 кіл S (M) або 6 кіл L (XL) XXL 

Раунд пастки: пров’яжіть * 3 петлі, пров’яжіть 2 петлі разом 

*, повторіть від *–* до кінця. Кількість стібків = 132 (136) 144 

(156) 164. 

В’яжіть 8 кіл S або 9 кіл (M) L (XL) XXL 

Пастка кругла: в’язати * 2 петлі, в’язати 2 разом*, 

повторіть від *¬–* до кінця. Кількість стібків = 99 (102) 108 (117) 

123. 

Пров'яжіть 3 кола перед останнім колом пастки. 

Пастка кругла: в’язати * в’язати 1, в’язати 2 разом*, 

повторіть від *–* до кінця. Кількість петель = 66 (68) 72 (78) 82 

маски. 

Провязать 4 кола. 

На 4 турі кількість петель доводять до 72 (76) 80 (84) 84. 

декольте: 



20 см виворітними спицями № 4 ½, * 2 кручених прямих, 2 

виворітні *, повторювати від *–* заокруглення. Вільно відкиньте прямі і виворітні. 

ЗБІРКА: 

Зв’яжіть усі вільні нитки. Зшийте або пров'яжіть разом під рукавами. 

 

 


