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MOJA PASJA 
  

Nazywam się Agnieszka Korfel, mam 14 lat i opowiem dzisiaj 
trochę o jednej z moich pasji. 



AMIGURUMI 
     Cóż się kryje za tą wdzięczną nazwą amigurumi? Są to 

wszelakie maskotki wykonane za pomocą… szydełka i 
włóczki! 



JAK SIĘ TO WSZYSTKO ZACZĘŁO? 

     Wszystko miało swój początek, kiedy byłam jeszcze małą 
dziewczynką. Pewnego dnia zauważyłam, jak moja mama 

robi serwetkę na szydełku i od razu uznałam, że będzie to 
super zajęcie! 



MOJE POCZĄTKI 

     Początki nie były wcale łatwe, byłam mała, miałam około    
6-ciu lat, a wszystko było taaakie skomplikowane. 

Najtrudniejszą częścią nie było wcale samo szydełkowanie 
lecz nauka poprawnego trzymania szydełka. 



PIERWSZE PRÓBY 

       Mimo, że nie było to wtedy takie łatwe, byłam 
zdeterminowana! Po kilku dniach praktyk, zaczęłam tworzyć 

swoje pierwsze łańcuszki! 



NIESKOŃCZONA LICZBA POWTÓRZEŃ 

      Pomimo, że po pewnym czasie zaczęły mi się te łańcuszki 
udawać, moja mama ciągle mówiła mi, żebym jeszcze trochę 

poćwiczyła. Wtedy nie rozumiałam po co, skoro już o 
umiałam, ale teraz jestem jej za to wdzięczna – dzięki 

temu umiem posługiwać się szydełkiem naprawdę sprawnie i 
szybko! 



KOLEJNE TRUDNOŚCI 

      Gdy wreszcie moja mama uznała, że jestem gotowa, 
zaczęła uczyć mnie bardziej skomplikowanych rzeczy; 

półsłupków, słupków, kilkukrotnych słupków, oczek ścisłych i 
innych. Wbrew pozorom nie było to takie trudne! 



PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA 

       Gdy opanowałam już większość rzeczy, które pokazała mi 
mama zaczęłam tworzyć pierwsze, większe, szydełkowe 

„konstrukcje”. 



PIERWSZA DŁUŻSZA PRZERWA 

      Niestety, jakiś czas po rozpoczęciu mojej przygody z 
szydełkowaniem zaprzestałam… Byłam mała, więc ciężko 

było mi samej z siebie zacząć coś robić na szydełku, 
ponieważ jako dziecko szybko się nudziłam, a moja mama 

nie miała już tyle czasu. 



KOLEJNE PRÓBY 

      W wieku około 12-stu lat wróciłam do zajęcia z 
dzieciństwa, oczywiście przez minione sześć lat wiele razy 
coś robiłam, lecz nie było to nic konkretnego. Tym razem 
powodem był Dzień Mamy – zawsze starałam się dać jej 
jakiś drobny, ale własnoręcznie robiony prezent. Tym 

razem padło na włóczkowe kwiatuszki. 



SPRECYZOWANIE CELU 

       Po stosunkowo krótkim czasie zdecydowałam, że 
naprawdę to lubię! Od dawna marzyłam o włóczkowych 

misiach, ale byłam przekonana, że mi się nie uda, mimo to 
tego dnia uznałam, że jeśli tylko popracuję dam radę! 



PIERWSZE RZECZY 

       Gdy powiedziałam o moich planach mamie, od razu 
wybrałyśmy się do najbliższej pasmanterii. Po kupieniu kilku 

włóczek, szydełek oraz gazetki przystąpiłam do pracy. 



INSTRUKCJE Z KOSMOSU 
      Oczywiście z czegoś musiałam się uczyć, więc padło na 

gazetki z pasmanterii. Gdy kupiłam pierwszą z nich, 
przeraziłam się – nic z niej nie rozumiałam. Było mi przykro, 

bo naprawdę chciałam tego spróbować. Na szczęście z 
pomocą przyszła moja mama, która wytłumaczyła mi 

niektóre fragmenty. 



PROJEKTY 
      Po pewnym czasie okazało się, że zrozumienie kroków 
rozpisanych w gazetce wcale nie było takie trudne i już po 

kilku dniach powstały moje pierwsze maskotki! 



INNE POMYSŁY 

       Oprócz amigurumi zainteresowałam się także tworzeniem 
na szydełku… bucików! Były to małe trampki, ale wyglądały 

naprawdę zjawiskowo. 



CO DALEJ? 
       Od dłuższego czasu miałam problem ze znalezieniem 
czasu na szydełkowanie, ale przez pobyt w szpitalu nieco 
się to zmieniło. Dawniej robiłam jednego misia na miesiąc, 

może na dwa, teraz, przez ostatnie kilka dni zdążyłam 
zrobić prawie całą maskotkę!  



MOJA AKTUALNA KOLEKCJA 

      Na ten moment posiadam około ośmiu w pełni skończonych 
maskotek, oraz mnóstwa pojedynczych elementów. Moja 
kolekcja włóczek i szydełek znacznie powiększyła się, tak 
samo jak i moje umiejętności, z czego jestem najbardziej 

dumna! 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
Agnieszka Korfel 


