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Rhythm Cowl

Rhythm Cowl is knitted round color work accessory. Made of DK weight yarn is pleasant and quick 
to make. It is a perfect neck heater for wintertime.


Rhythm Cowl jest kominem dzierganym w okrążeniach. Wykonany z włóczki o grubości DK opatuli i 
ogrzeje nam szyję w zimowy czas.
Yarn/ włóczka 
3 skein(each in another color) of Populus DK 100% Merino Superwash from 7oczek/ 3 motki (każdy 
w innym kolorze) Populus DK 100% Merino Superwash od 7oczek 
Colors I used: Marine Blue (color A), Nostalgic Pink (color B) and Raim (color C)

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

Needles/ druty 
4 mm circular needles 60 cm lenght/ druty na żyłce gr. 4 mm długości 60 cm
Other/ inne 
1 marker/1 marker

tapestry needle/ igła dziewiarska 
scissors/nożyczki 

Pattern/ wzór 
With yarn color A Cast on 152 sts and connect 
them for around knitting and place a BOR marker. 
Be careful not to twist your knitting.


Round 1. purl all sts

Round 2 . kfb all sts

Round 3. (k1, s1wyif), repeat to the end of round

Round 4. (s1wyib, p1) repeat to the end of round

Repeat round 3 and 4  four more times

Round 13. ssk to the end of round

Round 14. purl all sts


Start the color work according to charts knitting 
all sts.


Finishing

Work with yarn color C as below:

Round 1. Purl all sts

Round 2 . kfb all sts

Round 3. (k1, s1wyif), repeat to the end of round

Round 4. (s1 wyib, p1) repeat to the end of round

Repeat round 3 and 4  three more times.

Round 11. ssk to the end of round

Round 12. purl all sts

Round 13. co all sts using loose co method

Hide loose yarn ends.


Włóczką w kolorze A nabierz 152 oczka włóczką 
w kolorze A i połącz do przerabiania na okrągło 
umieszczając BOR marker. Uważaj aby nie 
przekręcić robótki przy łączeniu. 

Okr. 1. wszystkie oczka na lewo 
Okr. 2.wszystkie oczka kfb 
Okr. 3 . (k1, s1wyif) powtórz do końca okr. 
Okr 4. .(s1 wyib, p1) powtórz do końca okr. 
Powtórz Okr. 3 i 4 jeszcze cztery razy 
Okr. 13. ssk do końca okr.  
Okr. 14. wszystkie oczka na lewo. 

Rób samymi oczkami prawymi wg schematów. 

Wykończenie 
Rób włóczką w kolorze C jak niżej: 
Okr. 1 wszystkie oczka na lewo 
Okr. 2 kfb do końca okr. 
Okr. 3 k1, s1wyif) powtórz do końca okr. 
Okr 4. .(s1wyib, p1) powtórz do końca okr. 
Powtórz Okr. 3 i 4 jeszcze trzy razy 
Okr. 13. ssk do końca okr.  
Okr. 14. wszystkie oczka na lewo. 
Okr. 15. zakończ luźno wszystkie oczka 
Schowaj luźne końce nitek. 
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Zdjęcia: @photobyithija

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 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 

kfb       - knit one stitch in front and then from back/ przerób 
oczko na prawo i jeszcze raz od tyłu na prawo 

sl1wyify- slip 1sts with yarn in front/ przełóż oczko na prawo 
bez przerabiania z nitką z przodu  

sl1wyib - slip 1 sts with yarn in back/ przełóż oczko na 
prawo bez przerabiania z nitką z tyłu  

BOR    - beginning of the rotor round/ początek rzędu lub 
okrążenia 


