
Notes: 

This shawl is knitted sideways – from one point to another. To make an  

arrow shape, in every row you will increase 1 st on both sides of shawl:  

- by yarn over (yo) on RS and  

- by knitting front and back of the yo (from the previous row), on WS.  

Chusta jest dziergana z boku na bok – od jednego końca do drugiego. Aby uzyskać 
kształt strzałki będziesz w każdym rzędzie dodawać po 1 oczku po obu stronach chusty: 

- poprzez narzut (yo) po prawej stronie robótki 
- poprzez przerobienie przedniej i tylnej “nóżki” narzuty w rzedzie po lewej stronie. 

Simultaneously you will decrease 2 sts in the middle of your shawl, by 

making in every other row (RS) center double decrease (see video).  

When you reach the middle of your shawl (top of the triangle), you will 

make increasing only on one side of the shawl. 

Równocześnie będziesz ujmować 2 oczka na środku chusty, poprzez wykonanie 

podwójnego zamykania z oczkiem centralnym cdd (obejrzyj film).  

Kiedy dotrzesz do środka chusty (szczytu trójkąta), będziesz powtarzać dodawanie oczek 
tylko po jednej stronie chusty 

Basic stitch is garter, and the color stripes are made with simple eyelet 

stitch. 

Głownym ściegiem jest ścieg francuski, kolorowe paski są wykonane prostym ściegiem 
dziurkowym. 

Size:  one size fits all jeden rozmiar pasuje na wszystkich 

Finished measurements: approx. 170cm/68” wide along top edge and 
60 cm/24” high. 

Wymiary końcowe: ok 170 cm szerokości wzdłuż górnej krawędzi i 60cm wysokości  

Yarn  

 
Main color (MC): 2 skeins of Holst Coast (55% merino, 45% cotton; 350 

meters/383 yards in 50g colorway Marlin,  

Contrasting color (CC): 1 skein of Meilenweit Magico II by Lana Grossa 

(100% merino; 420m/459y in 100g) colorway 3509 

or any sock or fingering yarn – aprox. 700m/766y of MC and 400m/437y 

of CC (gradient or multicolor recommended). 

Kolor główny (MC): 2 motki Holsta Coast …350 m w 50g – kolor Marlin 
Kolor kontrastowy (CC): 1 motek Magico … 

https://www.youtube.com/watch?v=Obltnbt0LXc


Lub dowolna włóczka skarpetkowa lub w grubości fingering – ok 700m głownego koloru 
oraz ok 400m kontrastowego 

Needles and notions: druty i przydasie 

3.5mm/US 4 circular needle (80cm/32” long) druty na żyłce w rozm. 3,5mm i 
długości 80cm 

1 removable stitch marker 1 marker ruchomy 

Tapestry needle for weaving in the yarn ends tępa igła do pochowania nitek 

Gauge próbka 
22 sts and 40 rows = 10cm/4” in garter st worked flat (ściegiem francuskim 
robiona w rzedach (płasko) 

Gauge is not essential, but with a different gauge, finished measurements 

and total yardage will change. 

Próbka nie jest kluczowa, ale przy innej końcowe wymiary oraz zużycie włóczki mogą się 
różnić 

 


