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November Cowl



November Cowl
November Cowl is one skein project - fast to knit useful and beautiful to wear. This is perfect idea for 
last moment gift - you need few hours and this little accessory is ready:)


November Cowl wydziergasz z jednego motka włóczki - jest szybki w wykonaniu i pięknie się 
prezentuje. Jest też doskonałym pomysłem na „prezent ostatniej chwili” - potrzebujesz tylko kilku 
godzin i ten mały dodatek jest gotowy:)

Dimensions/ wymiary 
width/ szerokość 	 31 cm 
height/ wysokość	 27 cm
Yarn/ włóczka 
1 skein of Populus DK 100% Merino 
Superwash from 7oczek/ 1 motek Populus 
DK 100% Merino Superwash od 7oczek 
Needles/ druty 
4 mm circular needles min. 60 cm long/

4 mm druty na żyłce dł. min. 60 cm 

Gauge/ próbka 
20sts and 32 rows= 10 cm in pattern , 
blocked./ 
20 oczek i 32 rzędy=10cm wzorem po 
zblokowaniu. 

Pattern/ wzór 
Cast on 120 sts. Join to knit in the round 
and place marker. Be sure that the cast 
ends are not twisted./


Round 1. Purl

Round 2. Knit

Round 3. Purl

Work according to the chart repeating 10 sts 
raport until the end of row. Repeat 24 rows 
total 3 times then work rows 1-11.

If you prefer - follow written instructions 
below

Round 4. *knit 5, k2tog, yo, p 3*  
                 repeat ** until the end of round

Round 5. *k7, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 6. *knit 4, k2tog, k 1, yo, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 7. as Round 5. 

Round 8. *knit 3, k2tog, k 2, yo, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 9. as Round 5. 

Round 10. *knit 2, k2tog, k 3, yo, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 11. as Round 5.

Round 12. *knit 1, k2tog, k 4, yo, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 13. as Round 5.

Round 14. *k2tog, k 5, yo, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 15. as Round 5.

Round 16. *yo, ssk, k 5, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 17. as Round 5.

Round 18. *yo, k 1, ssk, k 4, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 19. as Round 5.

Round 20. *yo, k 2, ssk, k 3, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 21. as Round 5.

Round 22. *yo, k 3, ssk, k 2, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 23. as Round 5.

Round 24. *yo, k 4, ssk, k 1, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 25. as Round 5.

Round 26. *yo,k5, ssk, p 3* 
                 repeat ** until the end of round

Round 27. as Round 5. 

Repeat rounds 4-27 3 times total, then work 
round 4-14

Repeat round 1-3.

Cast off loosely.

Hide loose yarn.

Block wet to show beauty of pattern.

wear with pleasure or give it someone you 
like:)


Other/ inne 
1 marker/1 marker 
tapestry needle/ igła dziewiarska



Okr. 21. as Round 5. 
Okr. 22. *yo, k 3, ssk, k 2, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr.  
Okr. 23. as Round 5. 
Okr. 24. *yo, k 4, ssk, k 1, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr.  

Okr. 25. as Round 5. 
Okr. 26. *yo,k5, ssk, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr.  
Okr. 27. as Round 5. 

Potarzaj okrążenia 4-27 jeszcze 2 razy (3 
powtórzenia razem), następnie powtórz 
okrążenia 4-14 
Powtórz okr. 1-3. 
Zamknij oczka luźno. 
Schowaj luźne nitki 
Zblokuj robótkę na mokro aby wydobyć 
urodę wzoru. 
Noś z radością lub obdaruj kominem 
kogoś kogo lubisz:)

Wzór 
Okr.= okrążenie 
wszystkie pozostałe skróty pochodzą z 
języka angielskiego i mają objaśnienie na 
końcu wzoru obok schematu. 
Nabierz 120 oczek. połącz do przerabiania w 
okrążeniach i umieść marker. uważaj aby nie 
przekręcić końców nabranej robótki. 

Okr. 1. wszystkie oczka na lewo 
Okr. 2. wszystkie oczka na prawo 
Okr. 3. wszystkie oczka na lewo 

Dalej przerabiaj zgodnie ze schematem 
powtarzając raport 10 oczek do końca 
okrążenia. Powtórz rzędy 1-24 ze schematu 
jeszcze 2 razy (3 powtórzenia razem), 
a następnie powtórz rzędy 1-11.  
Następnie powtórz okr. 1-3. 
Zamknij oczka luźno. 

Jeśli wolisz - podążaj za instrukcją pisaną 
poniżej. 

Okr 4. *k 5, k2tog, yo, p 3*  
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 5. *k7, p 3* 
                 repeat ** until the end of round 
Okr. 6. *knit 4, k2tog, k 1, yo, p 3* 
                 repeat ** until the end of round 
Okr. 7.  jak Okr. 5. 
Okr. 8. *knit 3, k2tog, k 2, yo, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 9. jak Okr. 5. 
Okr. 10. *knit 2, k2tog, k 3, yo, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 11. as Round 5. 
Okr. 12. *knit 1, k2tog, k 4, yo, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 13. as Round 5. 
Okr. 14. *k2tog, k 5, yo, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 15. as Round 5. 
Okr. 16. *yo, ssk, k 5, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 17. as Round 5. 
Okr. 18. *yo, k 1, ssk, k 4, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
Okr. 19. as Round 5. 
Okr. 20. *yo, k 2, ssk, k 3, p 3* 
                 powtarzaj do końca okr. 
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Symbols/ Symbole:

k

- p

/ k2tog

\ ssk

o yo

Abbreviations/ Skróty

k

p

k2tog

ssk

yo

Knit/ oczko prawe

purl/ oczko lewe

knit 2 stitches together/ dwa oczka razem 
na prawo

slip, slip, knit. Slip the first stitch as to knit, 
slip the second stitch as to knit, then slide 
the left-hand 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

yarn over/ narzut


