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The content of this publication is bound by copyright legislation in respective 
countries.

We request attribution as: 

© Grażyna Morpak, Magdalena Bytnar, Jacek Mrożewicz, 
Colleen O’Neill, Elżbieta Sroczyńska, Kirsten Bishop.

Except for purposes permitted by the country ’s copyright legislation, 

„making of” video or reproduction by whatever means is prohibited without prior 
written permission.

Individual items made from this pattern may be sold, if the authors are 
accredited.

Wzór jest chroniony prawem autorskim i stanowi własność twórców: 

Grażyny Morpak, Magdaleny Bytnar, Jacka Mrożewicza, 
Colleen O’Neill, Elżbiety Sroczyńskiej i Kirsten Bishop. 

Autorzy nie zezwalają na jego udostępnianie, powielanie, nagrywanie filmów ani sprzedaż 
w części ani w całości. 

Gotowe chusty z tego wzoru można sprzedawać pod warunkiem dołączenia 
informacji o autorstwie.

The charts were created by Kirsten Bishop in Crochet Charts by Stitchworks Software.

Schematy narysowała Kirsten Bishop w programie Crochet Charts (Stichworks Software).

Stitch legend was prepared by Elżbieta Sroczyńska.

Legendę przygotowała Elżbieta Sroczyńska.

Words of wisdom, words of truth
You can make a tatoo with this pattern, but don’t put it on Pinterest.

Słowa mądrości, słowa prawdy
Możesz sobie zrobić tatuaż z tym wzorem, ale nie wrzucaj go na Pinteresta.

All the logotypes and links in pdf file are clickable :D
Wszystkie logotypy i linki w pliku pdf są klikalne :D
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magiczne kółko
magic ring

oczko łańcuszka (oł)
chain stich (ch) 
Luftmasche (LM)

półsłupek
single crochet (sc) 
feste Masche

2 podwójne słupki reliefowe przednie 
i pojedynczny słupek reliefowy przedni łączone górą

2 fptr and 1 fpdc done together
2 vRDstb und 1 vRStb zusammen abmaschen

pikotek (3 oł, oczko ścisłe)
picot (ch 3, slip stitch)
picot (3 LM, Kettmasche)

2 słupki reliefowe przednie łączone górą 
fpdc 2 together
2 vRStb zusammen abmaschen

2 podwójne słupki łączone górą
tr 2 together 
2 Dstb zusammen abmaschen

2 słupki łączone górą
dc 2 together
2 Stb zusammen abmaschen

popcorn z 5 słupków 
popcorn (5 dc) 
Popcorn (5 Stb)

puff (4 narzuty) 
puff stitch (yarn over 4 times)
Büschelmasche (mit 4 Umschlägen)

podwójny słupek reliefowy przedni 
front post treble crochet (fptr) 
vorderes Relief Doppelstäbchen (vRDstb)

słupek reliefowy przedni 
front post double crochet (fpdc) 
vorderes Reliefstäbchen (vRStb)

półsłupek reliefowy przedni
front post single crochet (fpsc)
vordere Relief feste Masche

słupek reliefowy tylny
back post double crochet (bpdc) 
hinteres Reliefstäbchen (hRStb)

półsłupek nawijany reliefowy tylny
back post half double crochet (bphdc)
hinteres Relief halbes Stäbchen (hRhStb)

podwójny słupek
treble crochet (tr)
Doppelstäbchen (Dstb)

słupek (sł)
double crochet (dc)
Stäbchen (Stb)

półsłupek nawijany
half double crochet
halbes Stäbchen (hStb)

2 podwójne słupki reliefowe przednie łączone górą
fptr 2 together

2 vRDstb zusammen abmaschen

3 słupki reliefowe przednie łączone górą 
fpdc 3 together

3 vRStb zusammen abmaschen

3 puffy łączone górą
puff 3 together

3 Buschelmaschen zusammen abmaschen

3 słupki w jedno oczko
3 DC in one stitch

3 Stb in eine Masche

puff, 2 × (oł, puff) w 1 oczko
puff, 2 × (ch 1, puff) in 1 stitch
BM, 2 × (LM, BM) in eine Masche

sł, oł, sł w jedno oczko
DC V-stitch ch 1

Stb, LM, Stb in eine Masche

2 słupki reliefowe przednie oddzielone 2 oł, 
robione wokół jednego oczka

fpdc V-stitch ch2
(1 vRStb, 2 LM, 1 vRStb) in eine Masche

2 podwójne słupki reliefowe tylne oddzielone 2 oł, 
robione wokół jednego oczka

bptr V-stitch ch2
(1 hRDstb, 2 LM, 1 hRDstb) in eine Masche

2 podwójne słupki reliefowe tylne wokół jednego oczka
bptr V-stitch

2 hRDstb in eine Masche

2 słupki reliefowe przednie wokół jednego oczka
fpdc V-stitch

2 vRStb in eine Masche

5 słupków w jedno oczko
5 DC shell

5 Stb in eine Masche

4 słupki w jedno oczko i słupek reliefowy przedni wokół 
tego samego oczka

4 dc and 1 fpdc shell
4 Stb und 1 vRstb um eine Masche

4 słupki i słupek reliefowy tylny
4 dc and 1 bpdc shell

4 Stb und 1 hRstb um eine Masche

podwójny słupek, 2 × (oł, podwójny słupek) w 1 oczko
tr, 2 × (ch 1, tr) in 1 stitch

Dstb, 2 × (LM, Dstb) in eine Masche

Secret Code of this pattern
Symbole szydełkowe, Crochet Symbols, Häkeln Symbole
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