CroTat – occhi kvačkanje

Mnogi se bodo spraševali…. Kaj pa je to za ena tehnika ?
To so occhi čipke narejene s posebno kvačko. Ta ima dolgo ravno
držalo in kaveljček je manjši kot pri običajnih kvačkah. Samo
tako je možno s kaveljčkom potegniti skozi vse zanke na kvački.
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Tehnika je preprosta in vsestranka. Z nekaj domišljije lahko
nastanejo raznovrstni lepi izdelki.

Nitko pričvrstimo s prvo zanko na kvačko in naredimo dva vozla. Pri tem ovijemo nit okrog levega kazalca in
vbodemo od spredaj. Zanko zategnemo na kvački tesno poleg prve. Drugi polvozel vbodemo od zadaj in ga prav
tako zategnemo k prejšnjemu. Tako je 1.DV gotov.

Razlaga simbolov/okrajšave

Naredimo 5 dvojnih vozlov. Med 5. in 6. pustimo približno 5mm
odmika, da kasneje nastane pikot. Ta tehnika je pri različnih vzorcih
vedno enaka.

- = pikot
x = prikvačkati
*-* ponoviti
GP= gosta petlja
PŠP. = polšibična petlja
ŠP = šibična petlja
DŠP=dvojna šibična p.
DV =dvojni vozelj

Izdelava obroča :

Ko imamo vse vozle na kvački, naredimo z levim
prstancem majhno zanko, eno zanko ovijemo
okrog kvačke, prstanec potegnemo iz zanke in
previdno potegnemo nit skozi vse vozle na igli.
Na levi strani nastalo zanko zajamemo s kvačko
in desno zanko, ki smo jo potegnili skozi toliko
zategnemo, da leva zanka ohlapno visi na kvački. Zdaj prosto nitko zategnemo toliko, da tudi desna zanka ohlapno visi na
kvački. Dobimo polkrog. Levo zanko zdaj potegemo skozi desno in obroč je zaključen. Izgleda zelo komplicirano ampak je
čisto enostavno, ko dobite pravi občutek.

Za naslednji obroč naredimo 5 DV. Pri zadnjem pikotu prejšnjega obroča nit potegnemo skozi (=prikvačkamo=x) naredimo
naslednjih 5 DV, 1 pikot, 5 DV, 1 pikot, 5 DV
V opisu vzorca bo to izgledalo takole :
1.obroč
č:5–5–5-5
2. –5.obroč
č: 5 x 5 – 5 – 5
6.obroč
č: 5 x 5 – 5 x 5

Za osrednji del zvežemo 6 obročev. Pri zadnjem
obroču prikvačkamo v pikot prvega obroča,
5 DV in obroč zapremo. Rožico zaključimo
z verižno petljo v prvi obroč. Nitko odstrižemo
in zadelamo .

V drugi vrsti naredimo 8 zračnih petelj in jih prikvačkamo na vsak obroč z gosto petljo. V vsak tak lok potem naredimo:
1 GP, 1PŠP, 2ŠP, 2DŠP, 2 ŠP, 1PŠP, 1GP.
Nitko odstrižemo in zadelamo.

*1.obroč : 5-5-5-5, 2.+3.obroč: 5x5-5-5, 10 zračnih petelj, en obroč 5x5-5-5, 10 zračnih petelj *

*-* ponovimo

V vsak lok iz prejšnje vrste
naredimo : 1 GP, 1PŠP, 3ŠP,
3DŠP, 3ŠP, 1PŠP, 1GP
V zadnji vrsti v vsak lok
naredimo 11 ritenskih petelj
•= zač
četek
x = skupaj skvač
č kamo

Rritenskih

5 = število dvojnih
vozlov

1 GP., 1 PŠP., 3 ŠP., 3 DŠP., 3
ŠP., 1 PŠP., 1 GP.
1 GP., 1 PŠP, 2 ŠP., 2 DŠP., 2
ŠP., 1 PŠP., 1 GP.

