
Panda – Hawaje 

 

Kwiatek 

 2 oczka łańcuszka 

6 półsłupków w drugie oczko łańcuszka, zakańczamy oczkiem ścisłym w 

pierwszy półsłupek. Zostawiamy około 10 cm końcówki.  

 Drugi kolor przyłączamy oczkiem środkowym do półsłupka, mniej więcej 

w miejscu w którym zakończyliśmy. Robimy 5 oczek łańcuszka i oczko środkowe 

w następny półsłupek (6 razy całość). Ostatnie oczko środkowe powinno wypaść 

w tym samym miejscu co pierwsze.  

 

Spódniczka 

 61 oczek łańcuszka. 

 60 półsłupków (zaczynamy od 2 oczka łańcuszka) – 2 rzędy. Następnie 

zakańczamy. Następnie owijamy paskiem pandę i zaznaczamy znacznikami 

obwód na zrobionym pasku. Staramy się pozostawić z obu końców paska mniej 

więcej taką samą ilość oczek (u mnie zostało po 10 z każdej strony). Następnie 

łączymy ze sobą zaznaczone oczka oczkiem ścisłym i robimy półsłupki dokoła ( 

u mnie 40) – 2 rzędy (w drugim rzędzie można zrobić półsłupki tylne).  

 Następnie w jednym oczku robimy łańcuszek składający się kolejno z 40 

oczek łańcuszka, oczko ścisłe, 30 oczek łańcuszka, oczko ścisłe i 50 oczek 

łańcuszka oczko ścisłe w następnym oczku (półsłupku) paska. W ten sposób 

przerabiamy okrążenie do końca. 

 Następnie do paska spódniczki przyszywamy kwiatki (można dodatkowo 

je dokleić magikiem lub klejem na gorąco). Kwiatki umieszczamy mniej  więcej 



co 4 oczko, tak aby nie zachodziły na siebie za bardzo, ale też, aby odstępy między 

nimi nie były zbyt duże.  

 

Łańcuszek 

 

 Długość do uznania. Mój łańcuszek został wykonany za pomocą nici 

nylonowej, kwiatków z włóczki oraz koralików GEMUDO, ale można też użyć 

cienkiej włóczki lub nitki i dowolnych koralików.  

 

 Przed rozpoczęciem nawlekania kwiatków na nitkę należy odciąć 

wystające z nich nitki.  

 

 Nitkę nawlekamy na igłę, a potem zaczepiamy na niej koralik (w przypadku 

koralików GEMUDO robiłam to w taki sposób, że przewlekałam nitkę przez dwie 

równoległe dziurki koralika, a następnie wkładałam igłę od tej samej strony co 

poprzednio i przewlekałam przez kolejne dwie równoległe dziurki), następnie 

nawlekamy kwiatka wykonanego z włóczki (całość można dodatkowo 

zabezpieczyć klejem. Następnie w odległości około 2 cm nawlekałam kolejny 

koralik i kwiatek (całość dodatkowo zabezpieczałam klejem na gorąco). Po 

uzyskaniu odpowiedniej długości łańcuszka zakańczamy związując nitkę 

wystającą z dwóch stron oraz ucinając jej nadmiar.  

 

Wianuszek  

 Robiony podobnie jak łańcuszek z tym, że bez użycia koralików, układając 

kwiatki bardziej ściśle i płasko, dodatkowo można zabezpieczyć klejem stykające 



się ze sobą płatki dwóch kwiatków. Zakańczamy w ten sam sposób, po 

osiągnięciu długości pozwalającej na objęcie całej głowy pandy (z przodu między 

oczami a uszami, z tyłu w miejscu złączenia głowy z szyją).  


