
Ten wzór został stworzony jedynie na użytek własny. Wzoru, ani powstałych z niego zabawek nie można 
rozprowadzać w celach komercyjnych.

Zrób na drutach
swojego własnego

Flopa!
Będą Ci potrzebne:

• 100g podwójnej włóczki (my wybraliśmy 
wełnę merynosową) - główny kolor. 

• niewielka ilość czarnej włóczki

• niewielka ilość czerwonej włóczki/nitki

• para drutów (zerknij na grubość włóczki i 
dopasuj rozmiar drutów)

• około 50g wypełniacza do maskotek/
poduszek.

Skróty:
o: oczko

śp: ścieg pończoszniczy  
(1 rząd prawe oczko, jeden lewe)

op: prawe oczko

ol: lewe oczko

2 op/ol razem: 2 oczka przerobić razem na prawo

DOD o: dodać oczko, przerabiając oczko prawe 
(lub lewe) od przodu i od tyłu

Ciało i Głowa
Nabierz 12 o z głównej włóczki (dolna krawędź)...
Rząd 1: zacznij od rzędu op, 2 rzędy śp.
Rząd 3: DOD o przełóż oczko jak do
przerobienia na prawo (24 oczek)
Rząd 4: ol 1 rząd
Rząd 5: (DOD1 op) do końca (36 oczek)
Rząd 6: ol 1 rząd
Rząd 7: op1 (DOD1 op2) do ostatnich 2
oczek DOD1 op1 (48 o)
Rzędy 8-24: Zacznij od rzędu ol śp 17 rzędów
Rząd 25: (2 op/ol razem, op6) do końca (42 o)
Rzędy 26-28: śp 3 rzędy
Rząd 29: (2 op/ol razem, op5) do końca (36 o)
Rząd 30-32: śp 3 rzędy
Rząd 33: (2 op/ol razem, op4) do końca (30 o)
Rząd 34-36: śp 3 rzędy
Rząd 37: (2 op/ol razem, op3) do końca (24 o)
Rząd 38-40: śp 3 rzędy
Rząd 41: (2 op/ol razem, op2) do końca (18 o)
Rząd 42-44: śp 3 rzędy
Rząd 45: (2 op/ol razem, op1) do końca (12 o)
Rzędy 46-52: śp 7 rzędów
Rząd 53: DOD op do przełożenia na prawo (24 o)

Rząd 54: ol 1 rząd
Rząd 55: (DOD1 op1) do końca (36 o)
Rząd 56: ol 1 rząd
Rząd 57: op1 (DOD1 op2) do ostatnich 2 
o DOD 1 op (48 o)
Rzędy 58-70: Zacznij od ol 13 rzędów śp
Rząd 71: op2 (op2 razem z op3) 
do ostatniego o op1 (39 o)
Rzędy 72-74: ol3 rzędy
Rząd 75: (op2 razem op2) 
do ostatniego oczka op (29 o)
Rząd 76: ol1 rząd
Rząd 77: op1 (op2 razem z op1) 
do ostatniego oczka op1 (20 o)
Rząd 78: ol rząd
Rząd 79: op1 (op2 razem z op1) 
do ostatniego oczka op1 (14 o)
Rząd 80: ol rząd
Rząd 81: op1 (op2 razem) 
do ostatniego oczka op1 (8 o)
Rząd 82: ol2 razem do końca (4 o)
Zostaw spory kawałek włóczki do przewleczenia 
przez pozostałe oczka i zostaw luźny koniec.



Wykończenie

Zamknij oczka na krawędzi ciała i zszyj 
razem. Wypełnij watą do wypychania. 
Przymocuj do ciała uszy, ramiona 
oraz stopy, używając pozostawionych 
kawałków włóczki. Za pomocą atłasku 
(haftu wypukłego) oraz czarnej 
włóczki, wyhaftuj oczy, nos i buzię. 
Ściegiem właściwym oraz czerwoną 
nitką zrób szew wzdłóż boków ciała 
oraz z przodu i tyłu głowy. Upewnij 
się, że uszy, ramiona i stopy są mocno 
przymocowane zanim podarujesz Flopa 
swojemu Bingusiowi... i to wszystko!

Flop jest

gotowy 
przytulanie!
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Ramiona x2

Nabierz 4 oczka czarnej włóczki.
Zacznij od rzędu op, 16 rzędów śp.
Zostaw spory kawałek włóczki do 
przewleczenia przez pozostałe oczka i 
zostaw luźny koniec.

Uszy x 2
Nabierz 4 oczka czarnej włóczki.
Zacznij od rzędu op, 12 rzędów śp.
Zostaw spory kawałek włóczki do 
przewleczenia przez pozostałe oczka i 
zostaw luźny koniec.

Stopy x2

Nabierz 4 oczka czarnej włóczki.
Zacznij od rzędu op, 20 rzędów śp.
Zamknij oczka zostawiając długi koniec.
Złóż robótkę na pół (zbierz oczka 
obu krawędzi razem), następnie zszyj 
krawędzie tak, aby powstały stopy.

Jeśli uda Wam się zrobić Flopa na drutach, pochwalcie się Waszą pracą! Czekamy 
na zdjęcia. Prosimy udostępniać je na Facebooku (/bingbunnypl) lub wysyłać je do 

Galerii Bingusiów na http://pl.bingbunny.com/bingster-gallery/

http://pl.bingbunny.com/bingster-gallery/

