
Młynek dziewiarski MIDI

A : Młynek dziewiarski MIDI
B : Korbka
C : Przełącznik trybu pracy
D : Prowadnica nici
E : Uchwyt do napięcia nici
F : Uchwyt
G : Przykrywka
H : Plastikowa Igłą

  

Przełącznik trybu pracy

Pozostawiony na pozycji oznaczonej kwadratem 
robi płaskie panele 

Pozostawiony na pozycji 
oznaczonej kołem robi 
komin (np..:rękaw)

Wskazówki

Szerokość płaskiego panelu
do 12 cm.

Obwód komina do 20 cm

Średnica komina wynosi 
6 cm

Przystosowanie włóczki

Dzięki młynkowi dziewiarskiemu MIDI 
można stosować niemal wszystkie rodzaje 
włóczki przeznaczonych dla drutów 
o rozmiarze 2-6.
Nie nadaję się do bardzo fantazyjnych włóczek.

Należy pamiętać, że poszczególne rodzaje 
włóczek należy obrabiać przy zróżnicowanym  
napięciu nici.

Cienkie włóczki należy przeprowadzić przez
wszystkie szczeliny napinacza nici. Grube i 
nieregularne dają się lepiej obrabiać, jeżeli 
nie są we wszystkich szczelinach.
Wytwarza ciasny splot.

Przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy  należy zwinąć 
włóczkę w kłębek, aby łatwiej się rozwijała 
podczas dziergania. 

Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać 
próbę, aby upewnić się, jakie napięcie nici jest 
najodpowiedniejsze dla danej włóczki. 



Dzierganie komina

1. Postaw młynek  MIDI na stole o płaskiej 
powierzchni

2. Usuń plastikową przykrywkę (A).

3. Ustaw przełącznik trybu pracy na pozycji 
oznaczonej kółkiem (B).

4. Kręć korbką w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż kolorowy haczyk znajdzie 
się zaraz po prawej stronie szczeliny prowadnicy 
nici.

5. Przeprowadź nić poprzez uchwyt do napięcia 
nici, w taki sposób jak wskazano w 
przystosowaniu włóczki (str.1).
Wpuść ok. 40 cm z początku włóczki 
do środka młynka (C).

6. Zaciągnij włóczkę pod otwarty 
kolorowy haczyk (D).
Kręć powoli korbą w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara.
Zaciągnij włóczkę za drugi 
haczyk (E). Powoli kontynuuj 
kręcenie korbą w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
Włóczka powinna się układać tak, 
aby być zahaczona przez trzeci
haczyk, za czwartym haczykiem
powinna być z tyłu.

7. Powoli kontynuuj kręcenie korbą
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
Ściągaj nitkę co drugi haczyk (tak 
aby nitka znajdowała się za 
haczykiem), aż powrócisz do 
kolorowego haczyka (F).
Teraz kontynuuj nawlekając nić na
każdy haczyk.

8. Nałóż na młynek przykrywkę.

9. Rozwiń ok. 3 m włóczki z kłębka,
aby była luźna.

10. Kontynuuj kręcenie korbą w
kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara (G) aż osiągniesz 
wymaganą długość komina. 

Rada: Kręć korbą powoli 
nie przerywając w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.

W trakcie pracy należy pamiętać 
aby:
● Zawsze była dostateczna ilość 

luźnej włóczki
● Żadne oczka nie spadały z

 haczyków
● Regularnie ściągać gotowe

 sztuki dzianiny



Dzierganie płaskiego panela

1. Usuń plastikową przykrywkę (A).

2. Ustaw przełącznik trybu pracy na pozycji
oznaczonej kwadratem (H).

3. Kręć korbą w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara tak długo, aż to 
będzie możliwe (I).
Kolorowy haczyk znajduję się teraz po 
prawej stronie prowadnicy nici (J).

4. Przeprowadź nić poprzez uchwyt do 
napięcia nici , w taki sposób jak wskazano
w przystosowaniu włóczki (str. 1)  (K).

5. Wprowadź ok. 40 cm włóczki pomiędzy
kolorowy a pierwszy biały haczyk w środku 
młynka.

6. Powoli kręć korbą w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara (M), do momentu aż pierwszy 
biały haczyk zaciągnie włóczkę (N)
Zaciągnij włóczkę za drugi biały haczyk. 

7. Powoli kręć korbą w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż trzeci haczyk złapie włóczkę.
Przeciągnij włóczkę za czwarty haczyk.

8. Kontynuuj kręcenie korbą w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara. 
Ściągaj nitkę co drugi haczyk (tak aby nitka 
znajdowała się za haczykiem), aż powrócisz do 
pierwszego białego haczyka.
Teraz kontynuuj nawlekając nić na
każdy haczyk.
Korba automatycznie się zatrzyma (0)

9. Rozwiń ok. 3 m włóczki z kłębka, aby była luźna.

10. Teraz powoli kręć korbą w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, dopóki młynek się nie
zatrzyma (P)
Umieść pokrywę na młynku.

11. Powróć teraz do kręcenia korbą w kierunku 
zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Kontynuuj 
tak długo, aż stwierdzisz, że twój panel jest gotowy 
(Q).

Zawsze usuwaj gotowy panel z młynka.



Spuszczanie oczek

Jeżeli materiał osiągnął żądaną wielkość, 
należy postępować jak opisano poniżej:

1. W przypadku dziergania komina kręć 
korbą zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
do momentu gdy kolorowy haczyk znajdzie
się po prawej stronie prowadnicy nici.

2. Odetnij nić od kłębka pozostawiając 
co najmniej 1 m. Usuń nić z napinacza i
prowadnicy i nawlecz ją na igłę.

3.  Powoli kontynuuj kręcenie korbą  zgodnie
 z ruchem wskazówek zegara, dopóki kolorowy
hak całkiem nie zniknie (R). Weź igłę i 
przeprowadź ją z odwrotnej strony przez
oczko (S).
Teraz obracaj korbą po jednym haczyku i 
ściągaj po jednym oczku.

1. W przypadku dziergania płaskich paneli
obracaj korbą w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara tak długo, jak będziesz
mógł.

2. Odetnij nić od kłębka pozostawiając co najmniej 1 m.

3. Powoli kontynuuj kręcenie korbą  zgodnie
 z ruchem wskazówek zegara, dopóki pierwszy 
użyty haczyk będzie dokładnie na przeciwko 
prowadnicy.

4. Usuń nić z napinacza i prowadnicy 
i nawlecz ją na igłę.

5. Powoli kontynuuj kręcenie korbą  zgodnie
 z ruchem wskazówek zegara dopóki pierwszy
hak całkiem nie zniknie (T). Weź igłę i 
przeprowadź ją z odwrotnej strony przez
oczko. Teraz obracaj korbą po jednym haczyku  
i ściągaj po jednym oczku (U).

Wykończenie

Aby otrzymać ładne wykończenie, należy 
postąpić zgodnie z poniższym opisem:

Nabierz oczka, które są trzymane przez 
końcówkę nici, na drut lub w przypadku 
dziergania okrągłego na drut żyłkowy. Spuść
oczka jak w przypadku dziergania ręcznego.
Zaleca się tak postępować również na 
początku pracy.

Jeśli dzianina ma mieć wykończenie
marszczone, przeciągnij luźny koniec
włóczki, aż wszystkie oczka będą ściśle do
siebie przylegać. Zszyj koniec nici.
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