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Droga Dziewiarko, drogi Dziewiarzu, 

w Twoje ręce trafia projekt prostej do wykonania, pełnej 
harmonii czapki Hyggella.  

Autorką wzoru jest Aga Tutak z Druty na Okrągło. 

Mamy nadzieję, że dzierganie sprawi Ci sporo radości. Jeśli 
zdecydujesz się podarować czapeczkę komuś, kogo lubisz, 
będzie ona także dla tej osoby ciepłym (dosłownie!) 
przypomnieniem o Twojej życzliwości. 

Jak się zapewne domyślasz, inspiracją dla nazwy wzoru 
Hyggella, jest skandynawska filozofia „hygge”. Oznacza 
ona duchowy dobrostan i przytulność, wynikające 
z umiejętności czerpania radości z prostoty i natury. 
Zarówno wzór czapki, jak i materiał  idealnie ilustrują ten 
trend.  
 
Włóczka Novita Isoveli ma skandynawskie korzenie. 
Pochodzi z Finlandii i prócz klasycznego składu oraz 
wyrafinowanych kolorów, inspirowanych północną 
przyrodą (Naturalna Biel i Len), wyróżnia ją wyjątkowa 
grubość. Dzięki niej projekt powstaje bardzo szybko. 
Włóczkę znajdziesz w sklepie www.woolloop.pl. 
 
Koniecznie pokaż swoją gotową czapkę, tagując na 
Instagramie: #woolloop_pl  #hyggella #druty_na_okraglo 
lub po prostu przesyłając zdjęcie na biuro@woolloop.pl! 
 
Życzymy miłego dziergania! 
 
Aga i Monika oraz nasza Modelka—też Monika:-) 

Czapka Hyggella 

Instrukcja 

MATERIAŁY 
 
Włóczka: Novita Isoveli, kolory: 
 061 Len—1 motek 100 g 
 010 Naturalna biel—1 motek 100 g 
 
Druty:  
 Druty na krótkiej żyłce (40 cm) nr 4 (4 

mm);  
 druty pończosznicze (komplet 5 drutów) nr 

4 (4 mm);  
 druty pończosznicze lub na krótkiej żyłce 

(40 cm) nr 5 (5 mm) 
 
Materiały pomocnicze:  
 igła do wełny lub zwykła igła z dużym 

oczkiem,  
 markery,  
 przyrząd do robienia pomponów o 

średnicy 7 cm 
 
SKRÓTY: 
P  oczko prawe 
L  oczko lewe 
 
2PR dwa oczka prawe przerobić razem 
(ważne: przerabiając dwa oczka prawe razem 
należy wbić drut od lewej strony, co oznacza, 
że chwytamy przednią, a nie tylną nitkę 
obydwu oczek) 
 
PDob oczko prawe dobierane (przed 
przerobieniem oczka na prawo wkłuwamy się 
drutem w prawą “nogę” tego oczka i 
wykonujemy oczko prawe, a następnie 
przerabiamy właściwe oczko), w ten sposób 
powstaje dodatkowe oczko 
 
DP drut pończoszniczy 
okr. okrążenie 
*…* powtarzać od gwiazdki do gwiazdki 
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UŻYTE ŚCIEGI:  
gładki (P wszystkie oczka) i ściągaczowy (2P, 2L) 
Czapkę dziergamy na okrągło, zaznaczając markerem początek okrążenia. 
Rozmiar gotowej czapki: wysokość bez pompona 23 cm, pasuje na obwód głowy 54 – 58 
 
OPIS WYKONANIA: 
Nabrać na druty nr 5 (obojętnie, czy będą to druty pończosznicze czy druty na żyłce) 64 oczka 
kolorem 061 i przerobić 15 okrążeń ściągacza:  
1. - 15. *2P, 2L* powtarzać do końca okrążenia  
Odciąć nitkę, dołączyć nitkę koloru 010 oraz zmienić druty na druty na żyłce nr 4. Dalej przerabiać 
już do końca czapki kolorem 010 i ściegiem gładkim, drutami na żyłce nr 4 (dopiero podczas 
zwężania czapki zamienić druty na żyłce na druty pończosznicze). W 16-tym okr. dodać oczka: 
16. *8P, 1PDob* powtarzać do końca okr. = 72P 
17. - 48. Przerobić kolejne 32 okr. ściegiem gładkim (P wszystkie oczka) 
Następnie rozpocząć zwężanie czapki: 
49. *7P, 2PR* powtarzać do końca okr. = 64P 
50. P wszystkie oczka 
Podczas przerabiania kolejnego okrążenia wymienić druty na druty pończosznicze nr 4: 
51. P wszystkie oczka (po 16P na każdym DP) 
52. *6P, 2PR* powtarzać do końca okr. = 56P 
53. P wszystkie oczka 
54. P wszystkie oczka 
55. *5P, 2PR* powtarzać do końca okr. = 48P 
56. P wszystkie oczka 
57. P wszystkie oczka 
58. *4P, 2PR* powtarzać do końca okr. = 40P 
59. P wszystkie oczka 
60. *3P, 2PR* powtarzać do końca okr. = 32P 
61. P wszystkie oczka 
62. *2P, 2PR* powtarzać do końca okr. = 24P 
63. P wszystkie oczka 
Odciąć nitkę, nawlec na igłę i przeciągnąć przez wszystkie 24 oczka. Zacisnąć, zablokować, 
przeciągnąć na lewą stronę. 
Kolorami 010 i 061 (podwójną nitką) wykonać pompon. 
Pompon ładnie przystrzyc i dołączyć do czapki. 
Nitki (od pompona i pozostałą końcówkę od czapki) związać mocno na lewej stronie.  
Końcówki nitek pochować pod splot. 
Czapkę namoczyć, lekko odcisnąć w ręcznik i odłożyć do wyschnięcia nadając jej pożądany kształt 
lub naciągnąć na manekin i zablokować. 
 
Nosić z przyjemnością lub podarować komuś bliskiemu... ♥ Miłego dziergania!  
 

Polub nas na Facebooku! 

https://www.facebook.com/woolloop.blog/  https://www.facebook.com/drutynaokraglo/  


