
"Drăguț pentru cap și pentru suflet..."
Băscuță tricotată în punct leneș și cu model de frunză cu firele 
DROPS Alpaca și Kid-Silk. 

DROPS 123-35
--------------------------------------------------------
Mărime: S/M - L/XL
Circumferința capului: 52/56 cm - 58/60 cm
Materiale: DROPS ALPACA
100-100 g culoare nr. 2020m, camel mix
Și: DROPS KID-SILK
25-25 g culoare nr. 01, alb unt

Andrele duble și andrele circulare (40 cm) de 4 mm sau mărimea 
necesară pentru a obține o mostră de 10 x 10 cm lucrând 17 oc x 36 
rânduri în punct leneș cu cele două fire luate împreună

Andrele circulare (40 cm) de 3 mm - pentru margine.

 
Prescurtări:
F – ochi lucrat pe față
D – ochi lucrat pe dos
FL – fața lucrului
DL – dosul lucrului
J – jeteu
rep – repetați
Alunec 1 F – alunecați 1 ochi de pe andreaua stângă pe andreaua dreaptă ca și cum ați tricota pe față
oa peste – treceți ochiul alunecat peste ultimul ochi lucrat
F2 împ – lucrați 2 ochiuri pe față împreună
js – punct de jerseu (ciorăpește)

PUNCT LENEȘ (când se tricotează circular): F 1 cerc, D 1 cerc.

SFAT PENTRU CREȘTERE:
Creșteți într-un cerc cu ochiuri lucrate pe dos între frunze. Creșteți 1 ochi prin jeteu iar la cercul 
următor lucrați pe față jeteul prin bucla din spate pentru a evita o gaură. (Atelierul Domniței vă 
sfătuiește să creșteți lucrând 2 ochiuri în același ochi, o dată prin bucla din față și o dată prin bucla din 
spate)



MODEL:

Vedeți diagrama M. 1. Diagrama ilustrează modelul așa cum se vede pe FL.

MODEL DE FRUNZĂ (când este tricotat circular): 

CERC 1: * 1 j, F1, 1 j, F6 *, rep *-* până la sfârșit. 
CERC 2: * F3, D6 *, rep *-* până la sfârșit (nu uitați să creșteți înainte de fiecare marker).
CERC 3: * F1, 1 j, F1, 1 j, F1, F7, F1, 1 j, F1, 1 j, F1, F6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 4: * F5, D7, F5, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 5: * F2, 1 J, F1, 1 J, F2, F7, F2, 1 J, F1, 1 J, F2, F6 *, rep *-* până la sfârșit. 
CERC 6: *F7, D7 (nu uitați să creșteți înainte de fiecare marker), F7, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 7: * F3, 1 J, F1, 1 J, F3, F8, F3, 1 J, F1, 1 J, F3, F6*, rep *-* până la sfârșit.
CERC 8: * F9, D8, F9, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 9: F toate ochiurile.
CERC 10: * F9, D8 (nu uitați să creșteți înainte de fiecare marker), F9, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 11: * Alunec 1 F, F1, oa peste, F5, F2 împ, F9, Alunec 1 F, F1, oa peste, F5, F2 împ, F6*, rep *-
* până la sfârșit.
CERC 12: F7, D9, F7, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 13: * Alunec 1 F, F1, oa peste, F3, F2 împ, F9, Alunec 1 F, F1, oa peste, F3, F2 împ, F6 *, rep *-
* până la sfârșit.
CERC 14: * F5, D9 (nu uitați să creșteți înainte de fiecare marker), F5, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 15: * Alunec 1 F, F1, oa peste, F1, F2 împ, F10, Alunec 1 F, F1, oa peste, F1, F2 împ, F6 *, rep 
*-* până la sfârșit.
CERC 16: * F3, D10, F3, D6 *, rep *-* până la sfârșit.
CERC 17: * Alunec 1 F, F2 împ, oa peste, F10, Alunec 1 F, F2 împ, oa peste, F6 *, rep *-* până la 
sfârșit.
CERC 18: D toate ochiurile (nu uitați să creșteți înainte de fiecare marker)
--------------------------------------------------------

BASCĂ:
Lucrată circular. Montați 86 – 90 oc pe andrele circulare de 3 mm cu Alpaca și Kid – Silk (2 fire). 
Lucrați 2.5 cm js, D 1 cerc (= marginea care se va îndoi) și apoi lucrați încă 2.5 cm js. Măsurați piesa 
începând de aici.
Treceți la andrele circulare de 4 mm și lucrați 2 cercuri PUNCT LENEȘ – vedeți mai sus – ÎN 
ACELAȘI TIMP scădeți 8 – 6 oc în mod egal pe primul cerc = 78 – 84 oc. Continuați în M.1, ÎN 
ACELAȘI TIMP pe ultimul cerc din M.1 scădeți 8 – 0 oc în mod egal = 70 – 84 oc. După M. 1, inserați
5 – 6 markere în băscuță după cum urmează: markerul nr. 1 după 4 oc, apoi 14 oc între fiecare 2 
markere, adică 10 oc după ultimul marker.
Continuați în MODEL DE FRUNZĂ – vedeți mai sus. ÎN ACELAȘI TIMP pe cercul 2 din model cr 1 
oc înainte de fiecare marker – vedeți SFAT PENTRU CREȘTERE. Repetați cr la fiecare 4 cercuri până 



când s-au făcut 6 cr înainte de fiecare marker – NOTĂ: 1 cr rămâne după ce s-a finalizat modelul cu 
frunze.
După modelul de frunză continuați în punct leneș (acum sunt 100 – 120 oc pe andrele după modelul cu 
frunze și cr înaintea markere-lor).
Când piesa măsoare aprox. 9-11 cm de la margine – ajustați astfel încât următorul cerc să fie un cerc cu
F – scădeți înaintea fiecărui marker prin F2 împ. Rep scăderea la fiecare 2 cercuri (adică la fiecare cerc 
cu ochiuri F) de 17 ori = 15 – 18 oc au rămas pe andrea. Treceți la andrele duble atunci când nu mai 
puteți lucra pe andrele circulare. F2 împ de-a  lungul următorului cerc cu F, tăiați firul, treceți-l prin oc 
care au rămas, trageți bine de fir și fixați.
Îndoiți marginea de-alungul rândului cu D înspre DL și coaseți.
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