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 Mała Wróżka Lenka 

 

Wzór pochodzi z książki: Szydełkowe Lale – proste i śliczne! 15 

projektów amigurumi, która ukaże się w pierwszym kwartale 2020. 

Mała Wróżka Lenka przybyła z magicznego świata pełnego długouchych 

elfów, pulchnych krasnali, kwiatowych duszków i jednorożców. Swoją 

magiczną różdżką zmienia świat na lepsze, dodając trochę magii w życie 

małych dzieci... 

• Przy zastosowaniu tej samej włóczki i rozmiaru szydełka lala mierzy około 20 cm. 

• Poziom umiejętności: 1/3, skrzydełka 2/3 

 

Materiały 
 

Włóczka 

 

 

DROPS MuskatDROPS MuskatDROPS MuskatDROPS Muskat 

Ecru (08) na ciało 

Lawenda (01) na sukienkę i buty 

Liliowy (04) 

Fioletowy (14) 
Miętowy jasny (20) 

Mięta (03) 
Wanilia (30) na różdżkę i skrzydełka 

DROPS Alpaca boucleDROPS Alpaca boucleDROPS Alpaca boucleDROPS Alpaca boucle     

ecru (0100) na włosy 

Inne • Szydełko 2.5-3 mm, ja używam 2.75 mm 

• Bezpieczne oczy 8 mm 

• Drut aluminiowy, 1-2 mm średnicy 

• Igła dziewiarska (ostra) 

• Guziczek (ok. 1 cm średnicy) 

• Biała nitka lub mulina (do wyszycia gwiazdek) 

• Kilka koralików, np. Fire Polish 6 mm, kolor Perłowy 

• Drucik 1 mm (opcjonalnie, na skrzydełka) 

• Taśma izolacyjna (np. niebieska, do łączenia drucików) 
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Skróty 

 

We moich wzorach używam międzynarodowych symboli, które są wygodne i częściej spotykane przy opisie 

realistycznych lal. Kolejność ujmowania i dodawania oczek jest w tych wzorach szczególnie istotna – dzięki niej 

lale mają dokładnie takie kształty, jakie powinny.  

ZnakZnakZnakZnak    OpisOpisOpisOpis    

OOOOŁŁŁŁ    Łańcuszek (ang: Ch)    

OŚOŚOŚOŚ    Oczko ścisłe (ang: Sl st) 

RRRR    Okrążenie 

XXXX    Półsłupek w kształcie X  

VVVV    2 półsłupki w jedno oczko 

AAAA    2 półsłupki przerobione razem 

MMMM    3 półsłupki przerobione razem 

WWWW    3 półsłupki w jedno oczko 

TTTT    Półsłupek nawijany 

TVTVTVTV    2 półsłupki nawijane w jedno oczko 

TATATATA    2 półsłupki nawijane przerobione razem 

FFFF    Słupek 

FVFVFVFV    2 słupki w jedno oczko 

FAFAFAFA    2 słupki przerobione razem 

[…]x[…]x[…]x[…]x    Powtórz całość x razy 

 

    

    

Licencja komercyjna:Licencja komercyjna:Licencja komercyjna:Licencja komercyjna: 

Możesz sprzedawać zabawki wykonane na podstawie tego wzoru, o ile sprzedaż nie przekracza 

500 sztuk. 

Sam wzór nie może być odsprzedawany (również w częściach), nie wolno się nim również 

dzielić w Internecie np. na grupach czy w wiadomościach prywatnych (zakup na użytek 

własny). 
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Ręce  (Zrób 2 takie same)  

 

R1 Zrób Magiczne Kółko (5X) (5) 

 

R2 V, 2X, V, X (7) 

R3 7X (7) 

R4 V, 6X (8) 

R5 A, 6X (7) 

R6 A, 5X (6) 

R7 V, 5X (7) 

R8-13 7X (6 okrążeń) (7) 

R14 V, 6X (8) 

R15-16 8X (2 okrążenia) (8) 

Przerób dodatkowo 4XPrzerób dodatkowo 4XPrzerób dodatkowo 4XPrzerób dodatkowo 4X. Odetnij włóczkę, zakończ i ukryj koniec (zdj(1)) 
Zamknij magiczne kółko za pomocą igły. 

  

Nogi  (Zrób 2 takie same)  

 

R1 Zrób Magiczne Kółko (5X) (5) 

  

R2 V, 4X (6) 

R3 5X, V (7) 

R4 2TV, 2X, OŚ, 2X (9) 

R5 2TA, X, 3 OŚ, X (7) 

R6 X, T, 2X, A, X (6) 

R7 X, V, 4X (7) 

R8 2X, V, 4X (8) 

R9 3X, V, 4X (9) 

R10 3X, A, 2X, 2V (10) 

R11 2X, A, 2X, 2A (7) 

R12 7X (7) 

R13 3X, V, 3X (8) 

R14 4X, V, 3X (9) 

R15 4X, V, 4X (10) 

R16-17 10X (2 okrążenia) (10) 

Przerób dodatkowoPrzerób dodatkowoPrzerób dodatkowoPrzerób dodatkowo 8888X. X. X. X.     
Odetnij włóczkę zostawiając około 10 cm (zdj(2)).    

 

  

1 

2 
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Ciało 

 

Połączysz teraz nogi i zaczniesz przerabiać ciało. Upewnij Upewnij Upewnij Upewnij 

się, że że stopy się, że że stopy się, że że stopy się, że że stopy lali lali lali lali są skierowane w twoją stronę i że koniec są skierowane w twoją stronę i że koniec są skierowane w twoją stronę i że koniec są skierowane w twoją stronę i że koniec 

lewej nogi wypada dokładnie tak jak na zdjlewej nogi wypada dokładnie tak jak na zdjlewej nogi wypada dokładnie tak jak na zdjlewej nogi wypada dokładnie tak jak na zdj(3) (3) (3) (3) – w 

przeciwnym wypadku można dodać lub usunąć parę 

oczek. Przyłączenie prawej nogi powinno wypaść w 

następne oczko – tam, gdzie skończono przerabiać tę 

nogę.  

  
R1 Kolorem Liliowym:  

5X na lewej nodze, 2 OŁ, 10X (połącz i przerabiaj na 
prawej nodze, zdj(4)), 2X na łańcuszku z 2 oczek, 5X z 
powrotem na lewej nodze 

(24) 

  

 

  

R2 24X (24) 

R3 Pogrubione zostały Pogrubione zostały Pogrubione zostały Pogrubione zostały oczka, które wypadaoczka, które wypadaoczka, które wypadaoczka, które wypadają ją ją ją dokładnie dokładnie dokładnie dokładnie 

pośrodkupośrodkupośrodkupośrodku    tyłu ciała, tyłu ciała, tyłu ciała, tyłu ciała, żeby ułatwić podążanie za 
właściwym kształtem.  
13X, 4V, 2X, 2X, 2X, 2X, 4V, X 

(32) 

R4 13X, [X, V]4, AAAA, [V, X]4, X (39) 

R5 13X, [X, A]8[X, A]8[X, A]8[X, A]8, 2X (31) 

R6 13X, 4A, VVVV, 4A, X (24) 

R7 16X, 2A2A2A2A, 4X (22) 

R8 21X, V (23) 

R9 Tylko Tylna Pętelka:Tylko Tylna Pętelka:Tylko Tylna Pętelka:Tylko Tylna Pętelka:    
11X, V, 9X, V, X 

(25) 

R10 11X, V, 13X (26) 

R11-13 26X (3 okrążenia) 
Przerób dodatkowo 2Przerób dodatkowo 2Przerób dodatkowo 2Przerób dodatkowo 23333X.X.X.X. Jeżeli rozpłaszczysz lalę 
patrząc na nią z boku, powinnaś widzieć po prawej 
stronie przerobionych 5 półsłupków (zdj(5)). Jeżeli 
jest ich mniej, dorób parę, jeżeli więcej – spruj – tak, 
żeby było to 5 półsłupków. 
Od tej pory licz okrążenia od następnego ocOd tej pory licz okrążenia od następnego ocOd tej pory licz okrążenia od następnego ocOd tej pory licz okrążenia od następnego oczka zka zka zka / 
przesuń znacznik oczek za ostatni z tej grupy 
półsłupków. 
Odetnij kolor Liliowy. Lala wygląda jak na zdj (6-7). 
 

(26) 

 

 

Przód 

10X 

2 OŁ 

2X 

5X 

Zacznij 

tutaj 

Tył  
3 

8 7 

5X 

4 
5 

6 7 
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R14 PRZPRZPRZPRZYŁĄCZANIE RAMIONYŁĄCZANIE RAMIONYŁĄCZANIE RAMIONYŁĄCZANIE RAMION: 
Kolorem ciała.  
Tylko Tylna Pętelka: Tylko Tylna Pętelka: Tylko Tylna Pętelka: Tylko Tylna Pętelka: 8X na pierwszej ręce (przyłącz w 
oczko zaraz po ostatnim oczku wykonywania ręki, 
zdj(7))), 15X z przodu ciała (zdj(8)), 8X na drugiej 
ręce, 11X z tyłu ciała. 
Na zdj(9) rozmieszczenie oczekrozmieszczenie oczekrozmieszczenie oczekrozmieszczenie oczek po wykonaniu R14. 
    

(42) 

 
 

R15 [3X, A]2, 11X, [A, 3X]2, A, 7X, A 
Umieść w ciałku lali druciany stelaż (patrz rozdział 
Druciany stelaż na końcu)). Wypchaj ciało i dopychaj 
co parę okrążeń (zdj(10)). 

(36)  

  

R16 7X, A, 9X, A, 7X, A, 5X, A (32) 

R17 3X, A, 2X, 2A, 3X, 2A, 2X, A, 2X, A, 4X, A (24) 

R18 [2X, A]2, 3X, A, [2X, A]2, X, A (18) 

R19 9A (9) 

R20-21 9X (2 okrążenia) (zdj(11)). (9) 

 

Głowa   

Przerabiaj bezpośrednio po ciele włóczką w kolorze ciała. 

R1 9V (18) 

 

R2 [X, V, X]6 (24) 

R3 [3X, V]6 (30) 

R4 [2X, V, 2X]6 (36) 

R5 [5X, V]6 (42) 

R6-13 42X (8 okrążeń) (42) 

R14 [5X, A]6 (36) 

R15 [2X, A, 2X]6 
Umieść bezpieczne oczy pomiędzy okrążeniami 10-11 
zostawiając 7 oczek odstępu między nimi. Możesz też 
zdecydować się na oczy wyszywane i pozostawić twarz 
„pustą” (zdj(14)). 

(30) 

R16 Jeżeli planujesz inny kolor włosów niż biały, zmień teraz 
kolor włóczki na kolor włosów. Wypchaj głowę i dopychaj 
z każdym kolejnym okrążeniem. 
[3X, A]6 

(24) 

R17 [X, A, X]6 (18) 

R18 [X, A]6 (12) 

R19 6A; odetnij włóczkę zostawiając około 30 cm końcówki i 
zamknij pozostałe 6 oczek igłą. Wyhaftuj uszy po bokach, 
na wysokości okrążeń 10-11 (zdj(12-13).  
Ciałko będzie wyglądać jak na zdj(14-15) 

(6) 

8X 
8X 

Tył - 11X 

Przód - 15X 

9 

10 11 

12 

13 
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Włosy 

 

Ucinaj kawałki włóczki długości około 20 cm (dłuższe na włosy bliżej czubka głowy), zegnij je na pół i przymocuj je do do do do 

każdego oczka skóry głowy każdego oczka skóry głowy każdego oczka skóry głowy każdego oczka skóry głowy w następujący sposób: wbij szydełko w rozmiarze 2 mm (=cieńsze niż szydełko główne) w 

dłuższe ramię każdego “X”, nawiń na szydełko złożone na pół pasemko włóczki i wyciągnij pętelkę (jak pokazane na 

zdjęciach). Przewlecz pasemko przez pętelkę i pociągnij. 

Na koniec nożyczkami popraw całościowy kształt fryzury. 

    

    

Sukienka   

Dół sukienki 

Trzymając lalę do góry nogami, przyłącz włóczkę w kolorze Lawenda do przedniej pętelki okrążenia 8. ciała, dokładnie 

pośrodku tyłu lali, jak na zdj(16). 

R1 1 OŁ, 23W*, połącz oczkiem ścisłym z pierwszym 
półsłupkiem, łącz w ten sposób kolejne okrążenia. 
* W = 3 półsłupki w jedno oczko 

(69) 

  

R2-6 Zmień kolor na Liliowy.  
2 OŁ (nie licz jako oczko), 69 F (5 okrążeń) 

(69) 

R7 1 OŁ, [X, 3 OŁ]69. 
Odetnij włóczkę, zakończ i ukryj końce. 

(276) 

14 15 

16 
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Gorsecik 

 

R1 Przyłącz teraz włóczkę w kolorze Jasna Mięta do przedniej 
pętelki okrążenia, dokładnie pośrodku tyłu lali (zdj(17)). 
6 OŚ, TATATATA, 2FV, T, 2X, T, 2FV, TA, 6 OŚ. 
Odetnij włóczkę i ukryj koniec. 

(26) 

 

R2 Przyłącz kolor Miętowy nad pierwsze TA (pogrubione) z R1 
(zdj(18)). 
Przerób: 1 OŁ, X, 4V, 2A, 4V, X, OŚ. Odetnij włóczkę, 
zakończ i ukryj koniec. 
 
Udekoruj sukienkę: wyszyj małe gwiazdki białą nitką, 
przyszyj koraliki (zdj(19)). 

(22)  

      

 

Zielone sandałki 
 

R1 5 OŁ (9) 

 

 

R2 TV w drugie oczko od szydełka, 2T, 5T – wszystkie w 
ostatnie oczko, i potem po drugiej stronie: 2T, TV w 
ostatnie oczko (to samo, w które już zrobiliśmy pierwsze 
TV), połącz oczkiem ścisłym z pierwszym T z tego okrążenia. 
(zdj(20)). 

(13) 

R3 Tylko Tylna Pętelka: 1 OŁ, 2T, 3 OŚ, 4 OŁ, omiń 3 oczka, 3 
OŚ, 2T, połącz oczkiem ścisłym z pierwszym T z tego 
okrążenia (zdj(21)). 

(14) 

R4 1 OŁ, 2X, 5 OŁ, omiń wszystkie oczka i przerób 2X dopiero 
nad ostatnimi 2T z poprzedniego okrążenia (zdj(22)), 
połącz oczkiem ścisłym z pierwszym T z tego okrążenia 

(9)  

R5 2 OŚ, 18 OŁ, przerób 2 OŚ nad ostatnimi 2X z poprzedniego 
okrążenia (zdj(23)). Odetnij włóczkę, zakończ i ukryj koniec. 
Wkładaj buciki na stopę lali w sposób pokazany na zdj(24) 
– tworząc z ostatniej pętelki „ósemkę”. 

(22) 

 

  

17 

18 19 20 21 

23 

24 

22 
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Różdżka 

 

R1 Wykonaj najpierw 2 gwiazdki: 
Zrób Magiczne Kółko i przerabiaj w nie 5 razy: 4 OŁ, i po 
łańcuszku: OŚ, X, T, X w Magiczne Kółko. Po utworzeniu 5 
ramion połącz oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. 
Odetnij włóczkę i zakończ. Zszyj obie gwiazki ze sobą, 
zostawiając małą dziurkę niezszytą.  
Cienki okrągły patyczek (np do szaszłyków, z odciętą 
końcówką) utnij na długość około 7 cm i zacznij owijać go 
włóczką w kolorze Fuksja. Zabezpiecz całość sporą ilością 
kleju – po wyschnięciu stanie się on przeźroczysty. Włóż 
patyczek z kroplą kleju w niezszytą dziurkę w gwiazdce 
(zdj(25-27). Odetnij nadmiar patyczka i włóczki.  

(-) 

 

   
 

Opaska 
 

R1 Kwiatuszek większy:  
Kolorem Fuksja zrób łańcuszek z 6 oczek i przerób grupę {T,F,T} 
w każde z 5 oczek zaczynając od drugiego oczka od szydełka. 
Zroluj kwiatuszek i zszyj go zostawiając 15 cm do przyszycia go 
do opaski. 

(15) 

 

R2 Kwiatuszek mniejszy: zrób go podobnie jak większy, tylko z 
łańcuszka z 5 oczek i przerób grupę {X,T,X} w każde z 4 oczek. 

(12) 

R3 Opaska: kolorem Mieta zrób łańcuszek z 33 oczek, następnie 
przerób 2 OŚ w dół łańcuszka, {następnie 6 OŁ i znów 3 OŚ w 
dół łańcuszka}. Zrób jeszcze 4 listki powtarzając fragment 
między {}. Na koniec zrób 30 OŁ. Odetnij włóczkę. Zabezpiecz 
supełki kroplą kleju typu Magic. 
Przyszyj większy kwiatuszek po lewej stronie czwartego listka, 
z mniejszy – po prawej stronie czwartego listka. Na koniec zrób 
supełek po wewnętrznej stronie i zabezpiecz końcówki nitek z 
kwiatka kroplą kleju typu Magic. 

(-) 

 

 Skrzydełka 

 

R1 Kolorem waniliowym lub fuksja 
DOLNA CZĘŚĆDOLNA CZĘŚĆDOLNA CZĘŚĆDOLNA CZĘŚĆ (zrób 2 takie same) 
Nie obracaj, przerabiaj w ciągłych okrążeniach. 
11 OŁ; zaczynając od drugiego oczka od szydełka: 
V, X, T, F, 2FV, F, T, X, {4X wszystkie w ostatnie oczko}, i po 
drugiej stronie łańcuszka: X, T, F, 2FV, F, T, X, V w ostatnie 
oczko (to samo, co pierwsze V) 

(28) 

   

R2 V, 5X, 2V, 4X, [V, X]2, 4X, 2V, 4X, V, X (36) 

28 

29 

25 

26 

27 

30 31 
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Odetnij włóczkę i ukryj koniec (zdj(30)) 

  

 

 

  

  

       

R3 GÓRNA CZĘŚĆGÓRNA CZĘŚĆGÓRNA CZĘŚĆGÓRNA CZĘŚĆ (zrób 2 takie same): 
 
13 OŁ; zaczynając od drugiego oczka od szydełka:  
V, 2X, 2T, 2FV, 2T, 2X, {4X wszystkie w ostatnie oczko}, i po 
drugiej stronie łańcuszka: 2X, 2T, 2FV, 2T, 2X, V w ostatnie 
oczko (to samo, co pierwsze V) 

(30) 

R4  X, V, X, 4T, 2TV, 4T, X, [X, V]2, X, 4T, 2TV, 4T, 2X, V. 
Odetnij włóczkę i ukryj koniec przy pierwszej części (zdj(31)).  
Przy drugiej nie odcinaj. 

(38) 

R5 Będziesz teraz przerabiać naokoło wszystkich części, łącząc je 
ze sobą. Najlepiej dodatkowo przerobić to okrążenie naokoło 
drucika o grubości 1 mm (kawałek około 50 cm). Dzięki temu 
skrzydełka będą się ładnie wyginać i łatwo będzie można je 
zakładać na lali. Bez problemu uformujemy również „szelki”. 
Ewentualnie można skrzydełka zrobić bez drucika i wtedy 
dorobić paseczki z łańcuszków i wiązać skrzydełka na kokardki. 
 
Przerabiaj dalej na dopiero co przerobionej drugiej części 
górnego skrzydełka. Dołącz drucik jak na zdj(32), wkładając go 
przez aktywną pętelkę, zostawiając około 10 cm drucika po 
prawej stronie. Przerabiaj wokół drucika przez całe R5 (zdj(33). 
Przerób: 
#V, X, V, 6X, 2V, 6X, [V, X]3, 6X, 2V, 6X, V, X, V#. Następnie 
przyłóż dolną część skrzydełka i zacznij przerabiać 
bezpośrednio wokół niej (przyłączając w miejscu, gdzie 
odcięto nitkę, cały czas przerabiając też wokół drucika, 
zdj(34)): 
*V, 7X, 2V, 5X, [V, X]3, 5X, 2V, 5X, V, X, V* (zdj(35). Następnie 
powtórz fragment pomiędzy ** od razu nad drugą dolną 
częścią.Na koniec przyłóż drugą górną częśc i przerób 
fragment pomiędzy ##. Przytnij drucik na końcu do długości 10 
cm. Złącz końce drucików, tak aby nakładały się na siebie, i 
połącz je owijając je taśmą izolacyjną (zdj(36)). Przerabiaj teraz 
półsłupki wokół pozostałych drucików, bardzo gęsto, aż 
całkowicie zakryją one drucik i taśmę (zdj(37-38)). Odetnij 
włóczkę i ukryj koniec zostawiając 20 cm końcówki. 

(190) 

R6 ŚRODEKŚRODEKŚRODEKŚRODEK:  
 
Zrób magiczne kółko (7X) 

(7) 

R7 7V (14) 

R8 [V, X]7 
 
Zakończ. Przyszyj kółko w środku skrzydełek, łącząc je w ten 
sposób (zdj(39)) 
 
Możesz ozdobić skrzydełka w dowolny sposób. Szelki można 
dodatkowo zabezpieczyć klejem typu Magic, żeby półsłupki 
nie przesuwały się na drucie. 
Zdj(40-42) pokazują, jak zakładać skrzydełka na lali. 

(21) 
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Druciany stelaż 

 

Ukształtuj kawałek drutu jak pokazane poniżej i wsadź do nóg i rąk (jak na zdjęciach poniżej). 
Wypchaj ciało, lecz rób to bardzo delikatnie: umieszczając wypełnienie małymi porcjamiumieszczając wypełnienie małymi porcjamiumieszczając wypełnienie małymi porcjamiumieszczając wypełnienie małymi porcjami, 
żeby przypadkiem nie zatamować przepływu – trzeba dotrzeć w każde miejsce; ważne jest 
też, żeby nie wypchać zbyt mocnonie wypchać zbyt mocnonie wypchać zbyt mocnonie wypchać zbyt mocno – inaczej ciało nie będzie się tak wyginać, jak powinno. 
Drut powinien utrzymywać się na środku.  
Jeśli używasz drutu 1 mm, zegnij go na pół i wsadź podwójnie w nogi, ręce i ciało. Jeśli użyjesz 
drutu 1,5-2 mm, możesz włożyć go pojedynczo (bez zginania na pół), wystarczy, jeśli 
utworzysz małą pętelkę na końcu każdej ręki / nogi i w ten sposób drut nie przebije się przez 
skórę (zobacz przykład po prawej). 
Tak teraz powinna wyglądać laleczka z każdej strony. 
  

       
 


