Fantasy Socks

Fantasy Socks are the perfect no waste project. You have opportunity to use scraps yarns from
other projects. Sky is your limit with color numbers:) Of course you can use only one color too;)
socks are knitted with two strands od yarn: one fingering and one mohair lace. Size 37-39
Fantasy Socks to doskonały pomysł na zużycie resztek włóczek pozostałych z innych projektów. Nic
nie limituje ilości użytych kolorów - to twoja decyzja:) Można też użyć jednego koloru;) Skarpetki
dziergamy z dwóch połączonych nitek: jednej fingering i jednej mohair lace. Rozmiar 37-39.

Fantasy Socks
Yarn/ włóczka
Ca 60g of fingering yarn (400m/100g) in few colors and ca 30 g of silk mohair yarn (420m/50g) - I
used yarns from 7oczek/ ok. 60g włóczki o grubości fingering(400m/100g) oraz ok. 30g moheru
(420m/50g) - ja użyłam włóczek od 7oczek
Needles/ druty
3 mm circular needles 60 cm lenght/ druty na żyłce gr. 3 mm długości 60 cm
Other/ inne
tapestry needle/ igła dziewiarska
scissors/nożyczki
3 knitting markers/3 markery dziewiarskie
Gauge/ próbka
22 sts and 33 rows= 10 cm in round i stockinette stitch , blocked./
22 oczka i 33 rzędy=10cm w okrążeniach po zblokowaniu.
Pattern/ wzór
Cast on 40 sts using Italian casino method.
Setting row: k1, p1 to the end.
Connect your work for around knitting and place
a marker BOR. Be careful not to twist your
knitting.
Cuﬀ
Round 1.(k1,p1) repeat() to the end of round
Repeat this round 23 times.
Leg
Knit all sts changing colors as often as you want.
I changed colors every 5 round - ones fingering
yarn , ones silk mohair.
Work 45 rounds.
Heel Flap
Turn work.
Sl1 and p20 sts.
Row 1. (sl 1, k1) to the end of row
Row 2. sl 1, purl to the end of row
Repeat row 1. and 2. 9 more times
Turn Heel
Row 1. sl 1, k12, ssk, k1, turn work
Row 2. sl 1, p7, p2tog, p1, turn work
Row 3. sl 1, k8 ssk, k1, turn work
Row 4. sl 1, p9, p2tog, p1, turn work
Row 5. sl 1, k10, ssk, p1, turn work
Row 6. sl 1, p11, p2tog, p1, turn work

All stitches should be worked now and there
should be 14 stitches left on heel-flap

Nabierz 152 oczka włóczką ,metodą włoską.
1 rząd: k1, p1 do końca rzędu.
Połącz robótkę do przerabiania na okrągło
umieszczając marker BOR. Uważaj aby nie
przekręcić robótki przy łączeniu.
Ściągacz
Okr. 1. k1, p1
Powtórz okr 1 jeszcze 23 razy
Nogawka
Przerabiaj robótkę na prawo zmieniając kolory
włóczek wg własnego pomysłu. Ja zmieniałam
kolory co 5 okrążeń - czasami fingering czasami
moher.
Tył pięty
Odwróć robótkę.
sl1, p20 sts
Rząd 1.. (sl 1, k1) do końca rzędu
Rząd 2. sl 1, do końca rzędu
Powtórz rzędy 1. i 2. jeszcze 9 razy.
Zaokrąglenie pięty
Rząd 1. sl 1, k12, ssk, k1, odwrót robótkę
Rząd 2. sl 1, p7, p2tog, p1, odwrót robótkę
Rząd 3. sl 1, k8 ssk, k1, odwróć robótkę
Rząd 4. sl 1, p9, p2tog, p1, odwróć robótkę
Rząd 5. sl 1, k10, ssk, p1, odwróć robótkę
Rząd 6. sl 1, p11, p2tog, p1, odwróć robótkę
Wszystkie oczka są przerobione i tera powinno
być na drucie 14 sts pięty

Fantasy Socks
Gusset
K7 sts, place BOR marker, k7 sts. Now you have
a flap between heel sts and previous worked leg
sts. Pick up 10 stitches along heel flap (pick up
stitches in slipped edge stitches) k1, place M1,
k18, place M2, pick up 10 sts, knit 7. You have
now 54 sts on your needles
Round 1. k16, k2tog, k18, ssk, k16
Round 2. k52 sts
Round 3. k15, k2tog, k18, ssk, k15
Round 4. k50 sts
Round 5. k14, k2tog, k18, ssk, k14
Round 6. k48 sts
Round 7. k13, k2tog, k18, ssk, k13
Round 8. k46 sts
Round 9. k12, k2tog, k18, ssk, k12
Round 10. k44 sts
Round 11. k11, k2tog, k18, ssk, k11
Round 12. k42 sts
Round 13. k10, k2tog, k18, ssk, k10
Round 14. k40 sts removing M1 and M2 markers
Foot
Knit 35 rounds changing colors as you want.
Toe
Round 1. k8, k2tog, ask, k16, k2tog, ssk, k8
Round 2. k36 sts
Round 3. k7, k2tog, ask, k14, k2tog, ssk, k7
Round 4. k32 sts
Round 5. k6, k2tog, ask, k12, k2tog, ssk, k6
Round 6. k28 sts
Round 7. k5, k2tog, ask, k10, k2tog, ssk, k5
Round 8. k24 sts
Round 9. k4, k2tog, ask, k8, k2tog, ssk, k4
Round 10. k20 sts
Round 11. k3, k2tog, ask, k6, k2tog, ssk, k
Round 12. knit 4.
You have 8 sts on each needle.

Graft toe using kitchener stitch and block.
kitchener stitch.
Work the second sock analogically.
Block and enjoy colors and warmth:)

Klin pięty
K7, umieść marker BOR, k7. teraz masz przerwę
między oczkami pięty a oczkami nogawki, które
wcześniej przerabiałeś. Nabierz przerabiając na
prawo 10 oczek wzdłuż brzegu pięty , k1 umieść
marker M1, k28, umieść marker M2, k1 nabierz
10 oczek jak poprzednio, k7. Na drutach są 54
oczka.
Okr. 1. k16, k2tog, k18, ssk, k16
Okr 2. k52 sts
Okr 3. k15, k2tog, k18, ssk, k15
Okr 4. k50 sts
Okr 5. k14, k2tog, k18, ssk, k14
Okr 6. k48 sts
Okr 7. k13, k2tog, k18, ssk, k13
Okr 8. k46 sts
Okr 9. k12, k2tog, k18, ssk, k12
Okr 10. k44 sts
Okr 11. k11, k2tog, k18, ssk, k11
Okr 12. k42 sts
Okr 13. k10, k2tog, k18, ssk, k10
Okr 14. k40 sts, usuwając markery M1 i M2
Stopa
Przerabiaj na prawo wszystkie oczka przez 35
okrążeń zmieniając kolory jak chcesz.
Palce
Okr. 1. 1. k8, k2tog, ask, k16, k2tog, ssk, k8
Okr. 2. k36 sts
Okr. 3. k7, k2tog, ask, k14, k2tog, ssk, k7
Okr. 4. k32 sts
Okr. 5. k6, k2tog, ask, k12, k2tog, ssk, k6
Okr. 6. k28 sts
Okr. 7. k5, k2tog, ask, k10, k2tog, ssk, k5
Okr. 8. k24 sts
Okr. 9. k4, k2tog, ask, k8, k2tog, ssk, k4
Okr. 10. k20 sts
Okr. 11. k3, k2tog, ask, k6, k2tog, ssk, k
Okr. 12. knit 4.
Masz teraz 8 sts na każdym drucie.
Zszyj robótkę używając techniki kitchener stitch.
Drugą skarpetkę wykonaj identycznie.
Zblokuj skarpety i ciesz się ich kolorami i

Fantasy Socks
Abbreviations/ Oznaczenia
sts - stitch/oczko
k
- knit/ oczko prawe
p
- purl/ oczka lewe
k2tog - knit 2 sts together/ przerabiaj dwa oczka razem
na prawo
p2tog - purl 2 sts together/ przerabiaj dwa oczka razie
na lewo
ssk - slip, slip, knit. Slip the first stitch as to knit, slip
the second stitch as to knit, then slide the lefthand needle into the front part of both stitches
and knit them together./zdejmij pierwsze oczko
jak do przerobienia na prawo, zdejmij drugie
oczko jak do przerobienia na prawo, następnie
przełóż lewy drut przez oba oczka i przerób je
razem na prawo
BOR - beginning of the rotor round/ początek rzędu
lub wrażenia
M1
- marker No 1./ marker nr 1
M2
- marker No 2./ marker nr 2
Uwaga: wszystkie oznaczenia w polskim wzorze są
angielskie

