
RED Scarf 
(7oczek’s Version) 

Photo by @photobyithĳa 



Dimensions/ wymiary 
width/ szerokość 	   30 cm 
lenght/ długość	 180 cm

Yarn/ włóczka 
4 skein of Willow 4ply 100% Merino Superwash from 7oczek/ 4 motki Willow 4ply 100% Merino 
Superwash od 7oczek 
Notice: yarn is knitted double/ Uwaga: Dziergamy z dwóch nitek naraz

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

Pattern/ wzór 
Cast on 64 sts/ Nabierz 64 oczka


Row 1. Slip 2 sts wyif, (k1, p1), repeat () to the 
last 2 sts, k2

Repeat row 1. 3 more times

Row 4. Slip 2 sts wyif, (p1, k1), repeat () to the 
last 2 sts, k2

Repeat row 4. 3 more times


Repeat this 8 rows as many times as you have 
approximately 30g of yarn left (or till the end if 
you do not want tassels).

Cast off all sts as the come from the needles

Make tassels and fix the using crochet hook.

Give the scarf with love to Taylor’s fan;)


Other/ inne 
crochet hook/szydełko 
tapestry needle/ igła dziewiarska 
scissors/nożyczki 

RED Scarf 
(7oczek’s Version) 

Taylor’s RED Scarf from All Too Well iconic song is listed by The Guardian among the best cultural 
2021 Christmas gifts.

You can simply DIY as a gift for Taylor’s talent fan.


Czerwony szalik Taylor  z przeboju All Too Well został wymieniony przez The Guardian jako jeden z 
najlepszych  gwiazdkowych prezentów na 2021 rok. 
Możesz go zrobić samodzielnie dla fana talentu Taylor Swift:) 

Needles/ druty 
4mm needles/ druty 4 mm

Rząd 1. przełóż 2 o wyif, (k1, p1), powtarzaj () do 
ostatnich 2o, k2 
Powtórz rząd 1. jeszcze 3 razy 
Rząd 4. przełóż 2 o wyif, (p1, k1), powtarzaj () do 
ostatnich 2 o, k2 
Powtórz rząd 4. jeszcze 3 razy 

Powtarzaj powyższe 8 rzędów aż zostanie ci ok. 
30 g włóczki. na frędzlę.(lub prawie do końca jeśli 
nie chcesz frędzli) 
Zamknij oczka tak jak schodzą z drutu. 
 wykonaj frędzle i przytwierdź je do szla za pomoc 
szydełka. 
Podaruj szal wielbicielowi/ wielbicielce talentu 



Abbreviations/objaśnienia 
k - knit/oczko prawe 
p - purl/oczko lewe 
co - cast on/nabrać 
wyif - with yarn in front/nitka przed robótką

RED Scarf 
(7oczek’s Version) 
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