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Święty Mikołaj 
Wzór na szydełko – wersja w języku polskim 
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 Święty Mikołaj 

 

O wzorze 
 

• Wzór wykonywany jest metodą amigurumi, czyli w ciągłych okrążeniach. 

• Wzór jest wykonywany w jednym kawałku – bez potrzeby przyszywania wielu części. 

• Przy zastosowaniu tej samej włóczki i rozmiaru szydełka, w zależności od naprężenia, Mikołaj 

może mieć 30-35 cm. 

 

Materiały 
 

Włóczka 

 

 

Kolor: Przeznaczenie: We wzorze: 

brzoskwinia ciało Himalaya Dolphin, każdego 
koloru po 1 motku, czerwonego 
zejdzie prawie cały 1 motek 
(przy wykonywaniu w miarę 
ścisło), reszta 1/3 motka 

czarny buty, rękawice 

czerwony ubranko 

biały broda, wykończenie jeśli nie 
decydujemy się na futerko 

Białe futerko 
(opcjonalnie) 

wykończenie ubrania DMC Mellow (biały) lub Yarn 
Art Mink 

Szydełko 4 mm  

Wypełnienie Kulka silikonowa 

Oczy Zrobione z filcu lub bezpieczne (według uznania) 

Inne • Igły dziewiarskie – tępa (do przyszycia uszu, ukrywania nitek) i ostra (do 

wyszycia rzęs i brwi) 

• Zwykła igła do szycia i zwykłe nici w kolorach czarnym, białym, czerwonym, 

kolorze włosów i  oczu 

• Filc (najlepiej sztywny) w kolorze Białym, Czarnym, Niebieskim (na oczy), 

Czerwonym (na usta) 
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Skróty 

 

(We wzorze użyto symboli zamiast powszechnie używanych skrótów, które są wygodniejsze i 

częściej spotykane przy opisie wzorów realistycznych lalek, w których konkretna kolejność 

ujmowania i dodawania oczek jest bardzo ważna) 

Na ostatnich stronach wzoru znajdziesz objaśnienia (w formie graficznej i filmików) 

poszczególnych rodzajów oczek. 

OŁ łańcuszek 

R Okrążenie 

X Półsłupek 

V 2 półsłupki w jedno oczko 

A 2 półsłupki przerobione razem (wersja niewidzialna) 

M 3 półsłupki przerobione razem 

W 3 półsłupki w jedno oczko 

T Półsłupek nawijany 

TV 2 półsłupki nawijane w jedno oczko 

TA 2 półsłupki nawijane przerobione razem 

F Słupek 

FV 2 słupki w jedno oczko 

FW 3 słupki w jedno oczko 

FA 2 słupki przerobione razem 

OŚ Oczko ścisłe 

[…]x Powtórz całość x razy 

 

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, zacznij Czarnym) 

 

R1 2 OŁ*, 6X w drugie oczko od szydełka (6) * możesz też zrobić Magiczne 
Kółko, ale akurat w przypadku 
włóczki Dolphin łatwiej się 
zaciska początek z 2 OŁ 
** 3 słupki przerobione razem 
w ten sposób, że zaczynamy 
robić pierwszy słupek, nie 
kończymy go ale po 
pierwszym przeciągnięciu, z 2 
pętelkami na szydełku 
wbijamy jeszcze raz w tę samą 
podstawę, i tak w sumie trzy 
razy, po czym zamykamy 
wszystkie 4 pętelek na 
szydełku (patrz Załącznik 1) 

 

R2 [V, 2X]2 (8) 

R3 [V, X]4 (12) 

R4 [3X, V]3 (15) 

R5 [3X, A]3 (12) 

R6 2X, bufka z 3 słupków**, A, 2X, A, X, A (9) 

R7-8 9X (2 okrążenia) (9) 

R9-14 Zmień na Czerwony; Tylko Tylna Pętelka: 9X  
(6 okrążeń) 

(9) 

R15 X, A, 6X (8) 

R16-18 8X (3 okrążenia) (8) 

Wypchaj rękę – w ten sposób, żeby górne 1/3 ręki było wypchane 
minimalnie. Zszyj górę ręki poprzez spłaszczenie ostatniego 
okrążenia i przerobienie 4 półsłupkami obu brzegów. Odetnij i ukryj 
koniec. 

 

Nogi   (Zrób 2 takie same, zacznj Czarnym) 

 

R1 6 OŁ (6) 

 

  

R2 2X w drugie oczko od szydełka; 3X; 5X w ostatnie 
oczko. Teraz po drugiej stronie łańcuszka: 3X, 2X w 
ostatnie oczko (to samo, co początkowe 2X). 

(15) 

R3 2V, 3X, {V, X, V, X, V}, 3X, 2V (zdj(1-2), na zdjęciu 
innym kolorem, żeby było lepiej widoczne) 

(22) 

R4 Tylko Tylna Pętelka: 22X (22) 

R5 22X (22) 

R6 8X, 3TA*, 8X (19) 

R7 6X, TA, TM**, TA, 6X (15) 

R8-9 15X (2 okrążenia) (15) 

 Prawa noga Mikołaja Lewa noga Mikołaja  

R10 4X, A, 5X, V, 3X 3X, V, 6X, A, 3X (15) 

R11 Zmień na Czerwony, Tylko Tylna Pętelka:  (16) 

11X, V, 3X 4X, V, 10X 

R12 16X 16X (16) 

R13 12X, V, 3X 5X, V, 10X (17) 

 Zrób dodatkowe 5X. 
Odetnij włóczkę. 

Zrób dodatkowe 5X. 
Przy tej nodze nie 
odcinaj włóczki. 

 

Ułóż nogi koło siebie – powinny się rozszerzać po bokach ku górze, jak na zdjęciu. 

*W R6 TA: dwa półsłupki nawijane razem: robimy jak dwa półsłupki 
razem (wersja niewidzialna, patrz Załącznik), tylko dodajemy 1 narzut 
na samym początku (zdj(1) z innej lali, żeby było lepiej widać);  
**TM: trzy półsłupki nawijane razem: jak wyżej, też tylko jeden narzut 
na początku (zdj(2)) 

  

1 2 

Lewa Prawa 
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Ciało 

Przyłączysz teraz nogi i zaczniesz przerabiać ciało. Upewnij się, że stopy są skierowane w twoją stronę i że koniec lewej 

nogi wypada dokładnie tak jak na zdjęciu (czyli po spłaszczeniu koniec włóczki wypada całkiem po prawej jak na zdjęciach 

na poprzedniej stronie) – jeśli tak nie jest, przerób kilka dodatkowych półsłupków lub odejmij parę.  

R1 10X na lewej nodze, 2 OŁ, 17X (połącz i przerabiaj na 
prawej nodze, patrz zdjęcia poniżej), 2X na łańcuszku z 
2 oczek, 7X z powrotem na lewej nodze 

 
 
 

(38) 
 

 

    
R2 [V, 18X]2  (40)  

R3 24X, [V,X]3, 4X*, [V, X]3 (46) 

*Pogrubione zostały oczka, które wypadają dokładnie pośrodku tyłu ciała, żeby ułatwić podążanie za właściwym 
kształtem. UWAGA jeśli te oczka pogrubione nie wypadają na środku, należy dorobić / ująć parę półsłupków z 
poprzedzającej grupy 24X 

R4 X, [V, 21X]2, X (48) 

  

R5 48X (48) 

R6 X, [A, 21X]2, X (46) 

R7 24X, [X, A]3, omiń 4 oczka (patrz zdj(5-6)), [X, A]3 (36) 

R8 36X (36) 

Odetnij Czerwony zostawiając około 20 cm. Przejdź igłą wbijając się wewnątrz ciała aż do ścianek pupy - zdj(7). 
Wzmocnij kształtowanie pupy zszywając ją wewnątrz paroma pociągnięciami igły - zdj(8-9) . 
Zaszyj dziury między nogami - zdj(10).  Wypchaj nogi i pośladki. Lala powinna wyglądać jak na zdj(11-13).  

       
R9 Czarnym: Tylko w tylną pętelkę: 36X (36)  

   

R10 36X (36) 

R11 Przyłącz Czerwony, odetnij czarny: 2X, A, 17X, A, 13X (34)  

R12 2X, A, 16X, A, 12X (32) 

R13 2X, A, 15X, A, 11X (30) 

R14 30X (30) 

R15 2X, A, 14X, A, 10X (28) 

R16 28X (28) 

R17 2X, A, 13X, A, 9X (26) 

Wypchaj ciało. Po wykonaniu R17 tułów z boku powinien wyglądać jak na zdj(15),  
czyli po spłaszczeniu powinno się widzieć 4 oczka po prawej. Jeśli tak nie jest,  
dorób lub ujmij X.  

2 3 4 1 

7 

Zacznij 

tutaj 

10X 

17X 

2 OŁ 

2X 7X 

Zlokalizuj 4 środkowe oczka. Tu 

dołączysz rękę - ma to być 

dokładnie po środku. Podobnie z 

drugą ręką. 

9 8 10 11 12 13 

14 15 

5 6 
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Przyłączanie rąk 

 

R18 Przerób razem kolejne 4 oczka ciała i 4 oczka ręki, 
potem podobnie z drugą ręką. 
9X z przodu ciała, 4X przyłączając drugą rękę, 9X z tyłu 
ciała. 

(26) Poniżej parę zdjęć i rozmieszczenie oczek 
po wykonaniu R18. 

   
R19 [4X, A, 2X, A, X, A]2 (20)   

R20 X, A, 8X, A, 7X.  (18) 

R20 Zmień na Brzoskwiniowy. Odetnij Czerwony 
zostawiając około 50 cm końcówki na zewnątrz. 
Tylko Tylna Pętelka: 18X 

(18) 

 

Głowa   (Bezpośrednio po ciele) 

 

R1 [2X, V]6 (24) 

 

R2 [X, V, X]8 (32) 

R3 [3X, V]8 (40) 

R4 [2X, V, 2X]8 (48) 

R5-11 48X (7 okrążeń) (48) 

R12 [3X, A, 3X]6 (42) 

R13 [5X, A]6 (36) 

R14 [2X, A, 2X]6 (30) 

Wypchaj głowę i ciało, dopychaj z kolejnymi okrążeniami. 
Jeżeli decydujesz się na bezpieczne oczy, umieść je między R9-R10. 

R15 [3X, A]6 (24) 

R16 [X, A, X]6 (18) 

R17 [X, A]6 (12) 

R18 6A; zamknij pozostałe 6 oczek igłą.  
 
Mikołaj będzie wyglądał jak na zdjęciu (tu już pokazany 
w zrobionym płaszczyku wg instrukcji na następnej 
stronie). 

(6) 

9X 

4X 4X 

9X 
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Czapka  (Czerwonym) 

 

UWAGA: Słupki przerabiamy ścisło (zwłaszcza jeśli używamy zwykłej włóczki, nie Dolphin), albo mniejszym szydełkiem. 
Przerabiana słupkami, 3 OŁ na początku nie liczymy jako oczko (pierwszy słupek robimy u podstawy tych trzech OŁ). 

Łączymy okrążenia za pomocą oczka ścisłego. 

R1 4 OŁ, 8F w czwarte oczko od szydełka (8) 

 

R2 3 OŁ, [F, FV]4 (12) 

R3 3 OŁ, 12F (12) 

R4 3 OŁ, [3F, FV]3 (15) 

R5 3 OŁ, 15F (15) 

R6 3 OŁ, [4F, FV]3 (18) 

R7 3 OŁ, [F, FV, F]6 (24) 

R8 3 OŁ, [3F, FV]6 (30) 

R9 3 OŁ, [2F, FV, 2F]6 (36) 

R10 3 OŁ, [5F, FV]6 – sprawdź, jeżeli przerabiasz słupki 
luźno, już w tym momencie czapka na obwód będzie 
w sam raz – wtedy kolejne 3-4 okrążenia przerób 42 
słupki 

(42) 

R11 3 OŁ, [3F, FV, 3F]6 (48) 

R12-14 3 OŁ, 48F (3 okrążenia). Zakończ zostawiając długi 
koniec, jeżeli będziesz przyszywać czapkę do głowy. 

(48) 

R1 Pompon:  
włóczką futerkową lub tą samą co czapka: 
2 OŁ, 6X w drugie oczko od szydełka 

(6) 

R2 6V (12) 

R3-5 12X (3 okrążenia) (12) 

R6 6A, zamknij ostatnie 6 oczek igłą. Zostaw 20 cm 
końcówki, przyszyj pompon u góry czapki. 

(6) 
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Płaszczyk (Czerwonym) 

 

Przyłącz czerwoną włóczkę dokładnie pośrodku z tyłu pod paskiem trzymając lalę do góry nogami do przedniej pętelki R9 

ciała (ponad zmianą koloru, zdj(1) na następnej stronie).  

R1 3OŁ (nie licz jako oczko), przerabiaj [3F, FV] aż do 
końca okrążenia, połącz oczkiem ścisłym z pierwszym 
słupkiem. 

(45) * przy cienkiej włóczce np. bawełnianej 
być może wystarczą 2 okrążenia, inaczej 
płaszczyk może być za długi 

 

 

R2-4 3OŁ (nie licz jako oczko), 45F, połącz oczkiem ścisłym 
z pierwszym słupkiem (3 okrążenia*). Zakończ. 
 
Pozostawioną końcówką czerwonej włóczki przy szyi 
nawlecz na igłę, przejdź przez wnętrze lali na środek 
ostatniego czerwonego okrążenia z przodu, wyciągnij 
szydełkiem pętelkę i przerabiaj w dół oczkami ścisłymi 
zahaczając o bok półsłupków (patrz zdj(2)). Gdy 
dojdziesz do pasa, przewlecz włóczkę przez ostatnie 
oczko, żeby je zamknąć i przejdź igłą pod paskiem, 
wyciągnij pętelkę pod paskiem i znów oczkami ścisłymi 
przerabiaj aż do dołu płaszczyka (zdj(3-4). Zakończ i 
ukryj końcówkę. 
 
Ewentualnie (drugi sposób) możesz zrobić łańcuszek i 
naszyć na płaszczyk. 

(45) 

      

 

Dekoracja ubrania 

 

Za pomocą białej włóczki wydziergaj łańcuszek z 12 oczek, uformuj w kółeczko za pomocą oczka ścisłego i zakończ 

zostawiając 20 cm końcówki. Przyszyj kółeczko jako klamrę na pasku (zdj(5)). 

Za pomocą włóczki futerkowej wydziergaj półsłupkami wszystkie brzegi ubranka: górę butów i rękawiczek (przednia 

pętelka ostatniego czarnego okrążenia), dół płaszczyka, kołnierz (przednia pętelka ostatniego czerwonego okrążenia), 

poły płaszcza na środku (przednia pętelka oczek ścisłych z początku tej części), brzeg czapki (zdj(6)). Zakończ i ukryj końce.  

 

  

1 2 3 4 5 6 
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Broda, Wąsy, Brwi 

 

R1 Wąsy: 21 OŁ, 5 OŚ zaczynając od drugiego oczka od 
szydełka, X, T, F, T, 2 OŚ, T, F, T, X, 5 OŚ 

(20)  *FW – 3 słupki w jedno oczko 
 **FV – 2 słupki w jedno oczko 
 ***FA – 2 słupki przerobione razem 

 

 

R2 Broda (bezpośrednio po wąsach): 23 OŁ, połącz za 
pomocą OŚ z drugim krańcem wąsów (R1), obróć. 
Następne rzędy przerabiaj na tym łańcuszku. 

(23) 

R3 3 OŁ (licz jak 1 słupek), PRZERABIAJ ŚCISŁO/ 
MNIEJSZYM SZYDEŁKIEM, choć broda ma być 
odrobinę szersza jak twarz, bo przyszywa się ją 
pomarszczoną 
 F w to samo oczko u podstawy, [omiń 1 oczko, 
FW*]10 razy, omiń jeszcze 1 oczko, FV** w ostatnie 
oczko 

(34) 

R4 3 OŁ, FA***, 29 F, FA. 
Zakończ zostawiając 40 cm końcówki na przyszycie. 
Przyszyj najpierw wąsy na wysokości R6-7 głowy 
licząc od dołu, przyszywając przez środek wąsów. 
Następnie przyszyj brodę tylko w jej górnej części 
(wzdłuż góry R3), na wysokości R4 głowy. 
zostawiając między wąsami a brodą szczelinę na 
buzię. Przyszywając zwróć uwagę, żeby brodę lekko 
pofalować (jak na zdjęciu). 

(32) 

R5 Brwi: Zrób 2 łańcuszki z 6 oczek, zakończ 
zostawiając 15 cm do przyszycia.  
 
Przyszyj brwi bezpośrednio nad oczami (zdjęcie 
poniżej) układając łańcuszki na głowie symetrycznie, 
po wewnętrznej stronie powinny być końce 
łańcuszka, a po zewnętrznej początki. 

 

 

Nos 

 

R1 Przerabiaj ścisło: 
6 OŁ, zaczynając od 2go oczka od szydłełka: X, T, F, 
T, X. Zakończ. 
 
Wypchaj nosek niewielką ilością wypełnienia. 
Przyszyj nos nad wąsami, na wysokości R8-10 
głowy licząc od dołu. Możesz też poczekać z 
przyszyciem, aż zrobisz oczy, żeby dokładniej 
rozplanować sobie, jak powinna wyglądać twarz. 
 

(5) 
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Oczy i Buzia 

 

Wykonane z kawałków sztywnego filcu (rodzaj filcu, który kroi się łatwo jak papier). Użyj zdj(1) jako wzoru lub przerysuj 

podobne. Na zdj(5) oczy po złożeniu części i buzia.  

     

    

 

Zszyj wszystkie części oczu ze sobą zwykłymi nićmi w kolorze przyszywanego elementu. Na zdj(1): kierunek przyszywania 

części zaznaczony na czerwono. Zanim przyszyjesz elementy, warto sobie przymierzyć, jak wyglądają na lali (zdj(6)). 

Na koniec przyszyj oczy na wysokości okrążeń 8.-9. głowy, z odstępem 1 oczka od nosa. Zwracaj uwagę, żeby przyszywać 

do właściwej nitki wiodącej włóczki Dolphin. Każde przebicie igłą najlepiej zrobić pojedynczo, bez pośpiechu, żeby 

przyszyć wszystko dokładnie. Na zdj(2-4) pokazano właściwą technikę przyszywania.  

Przyszyj buzię 2 okrążenia pod nosem, między wąsami a brodą. Możesz na koniec „wbić” oczy głębiej w głowę, 

przechodząc parę razy igłą z włóczką  między oczami (wychodząc jedno okrążenie wyżej, znów między oczami i tak parę 

razy), jak na zdj(7).  

Na zdj(8): gotowy Mikołaj. 

1 2 3 
24mm 

30mm 

4 

5 6 7 8 
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To by było na tyle!       
 

Jeżeli będziesz publikować zdjęcie Mikołaja, proszę oznacz mnie jako 

autorkę wzoru (Instagram: @luluandtete, FB: Lulu and Tete), zwłaszcza 

jeśli chcesz sprzedać lalę na podstawie wzoru.  

Możesz też użyć hashtagu #luluandtete.  

Zapraszam do kontaktu w razie uwag i pytań, można się ze mną 

skontaktować przez Facebook (Lulu and Tete) lub mailem na 

daera@wp.pl. 
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Załącznik 1: techniki użyte w projekcie 
 
Niewidzialne ujmowanie oczka 
 

Wbij szydełko jedynie w przednią pętelkę pierwszego półsłupka I od razu wbij się pod przednią pętelkę następnego 

półsłupka (bez narzucania). Następnie wyciągnij pętelkę I zamknij obie pętelki jak normalny półsłupek. 

 

   

 

Bufka z 3 słupków 
 

3 słupki przerobione razem w ten sposób, że zaczynamy robić pierwszy słupek, nie kończymy go ale po pierwszym 

przeciągnięciu, z 2 pętelkami na szydełku wbijamy jeszcze raz w tę samą podstawę, i tak w sumie trzy razy, po czym 

zamykamy wszystkie 4 pętelek na szydełku (źródło grafik: https://www.dummies.com/crafts/crocheting/stitches/how-

to-crochet-a-puff-stitch/). 

  

 

https://www.dummies.com/crafts/crocheting/stitches/how-to-crochet-a-puff-stitch/
https://www.dummies.com/crafts/crocheting/stitches/how-to-crochet-a-puff-stitch/
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Załącznik 2: dodatkowe filmiki 
 
Przydatne filmiki na Youtube Lulu and Tete 
 

Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej na tematy związane z tworzenim lal,  zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia 

filmików na kanale Lulu and Tete – możesz je obejrzeć bezpośrednio klikając na tytuł filmu.  

 

 Rodzaje półsłupków V i X, przerabianie na lewej stronie 

 Włóczka na ciało, rozmiar szydełka, grubość włóczki sport, DK 

 Podstawowe techniki i symbolika we wzorach na lalki 

 Wypełnienie - kulka silikonowa czy wata poliestrowa 

 Naprężenie 

 Rodzaje oczu - bezpieczne czy wyszywane? 

 Rodzaje włosów 

 Druciany stelaż - tak czy nie? 

 Przesuwanie oczek 

 Co to znaczy, że wzór jest bezszwowy 

 Co wpływa na rozmiar lalki 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ6XBRyw7S-F0UGtRHc3VQA
https://www.youtube.com/watch?v=08UDdHH_5Ls
https://www.youtube.com/watch?v=LdI6T4ukCs8
https://www.youtube.com/watch?v=LhTUQMwxQ24
https://www.youtube.com/watch?v=jwDhLcC88Rk
https://www.youtube.com/watch?v=wtsANTZos_0
https://www.youtube.com/watch?v=PyzmhIiWp4w
https://www.youtube.com/watch?v=G6Y5hLhIr0E
https://www.youtube.com/watch?v=8WZ9JOFgC8Y
https://www.youtube.com/watch?v=wZJBm6J5wYI
https://www.youtube.com/watch?v=sZb2wIz3lro
https://www.youtube.com/watch?v=McH2b293n4I

