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Kedves Vásárlónk!
Az útmutatóban a sapka és a sál elkészítésének leírásán kívül rövid áttekintés
is található a kötés alapműveleteiről, amelyek a ruhadarabok elkészítéséhez
szükségesek.
Ha nincs még tapasztalata a kötés terén, a sál és a sapka kötésének megkezdése előtt ajánlatos gyakorolni az alaptechnikákat egy kb. 15 szemből álló
próbadarabon.
Kérjen segítséget például nagymamájától vagy valamelyik barátnőjétől.
Érdeklődjön után, hogy lakóhelye közelében van-e esetleg kötéssel foglalkozó
klub vagy ehhez hasonló közösség, ahol a kötésben már jártasak és a kezdők
tapasztalatot cserélnek. Az interneten is találhatók kötéstechnikákról
készített hasznos és szemléletes videofelvételek.
Kellemes időtöltést és sok sikert kívánunk a kézimunkázáshoz!

A Tchibo csapata

A kötés leírása
A kötőfonal készleten kívül a következők szükségesek még:
1 darab 3 - 4-es harisnyakötőtű-készlet
1 darab 80 cm hosszú 3 - 4-es körkötőtű
1 darab vastag stoppolótű az elvarráshoz
1 darab szemjelölő

Kötésminta
Patentmintával, nyújtás nélkül mérve:
Sima kötéssel:

33 szem és 28 sor
22 szem x 30 sor = 10 x 10 cm

A csősál elkészítése
m Kezdje el a kötést 300 szemmel.
m Zárja össze körré a munkadarabot.
m Kössön patentmintával.
m Kb. 47 cm magasságban láncoljon le minden szemet, közben kössön patent-

mintával.

A sapka kötése
m Kezdje el a kötést 104 szemmel.
m A harisnyakötőtűn úgy ossza el a szemeket, hogy minden kötőtűn 26 szem

legyen.
m Zárja össze körré a munkadarabot.
m A passzéhoz kössön 5 cm-t patentmintával.
m Ezután csak simán kössön tovább. Közben az első sorban egyenletesen

elosztva szaporítson 28 szemet. Most 132 szemből áll a munkadarab.
m A passzétól kb. 21 cm magasságban kezdje el a fogyasztást. Ezért a

következő sorban * kössön 2 szemet simán, és kössön össze két szemet
simán. Ismételje a mintát a *-tól; most 99 szemből áll a munkadarab.
m A következő sorban * kössön 2 szemet simán, majd kössön össze két szemet

simán. Ismételje a mintát a *-tól, kössön 3 szemet simán. Most 75 szemből áll
a munkadarab.
m A következő sorban * kössön egy szemet simán és két szemet kössön össze

simán. Ismételje a mintát a *-tól; most 50 szemből áll a munkadarab.
m A következő sorban * kössön egy szemet simán és két szemet kössön össze

simán. Ismételje a mintát a *-tól, kössön két szemet simán. Most 34 szemből
áll a munkadarab.
m A következő sorban kössön össze 17-szer 2 szemet simán; most 17 szemből áll

a munkadarab.
m A következő sorban kössön össze 8-szor 2 szemet simán; kössön egy szemet

simán. Most 9 szemből áll a munkadarab.
m Vágja el a fonalat, húzza át 2-szer a meglévő 9 szemen.
m Szorosan húzza meg, és varrja el a szálat.

A sapka magassága kb. 28 cm.

Kötőiskola
A kötés elkezdése
Vezesse a fonalat
az ábrán látható
módon az ujjai
között.

Hajtsa be középső,
gyűrűs- és kisujját,
hogy a gombolyaghoz vezető
szálat tartani
tudja.
Fogjon össze két kötőtűt.
Csúsztassa át
alulról a kötőtűket
a hüvelykujja
körüli hurkon, és
húzza át mutatóujja körül elhelyezkedő szálat a hüvelykujja körüli
hurkon.

Húzza ki hüvelykujját a hurokból, és
húzza meg a szemet.
Vegyen új fonalhurkot hüvelykujja
köré.

Ismét csúsztassa
át alulról a kötőtűket a hüvelykujja
körüli hurkon, és
húzza át mutatóujja körül elhelyezkedő szálat a hüvelykujja körüli hurkon.
Ismét húzza ki hüvelykujját a hurokból,
és húzza meg a második szemet.
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Vegyen új fonalhurkot hüvelykujja
köré.

Addig ismételje
a leírt műveletet,
amíg a tűkön el
nem éri a kívánt
szemszámot.
A kötés megkezdéséhez húzza ki az
egyik tűt a szemekből.

Fordított szem kötése
A fonal a kötőtűk előtt helyezkedik el.
Szúrjon a jobb
oldali tűvel hátulról előre a bal
oldali tűn lévő
szembe.
Vezesse a fonalat a jobb oldali tű körül,
és húzza hátra a szemen keresztül.
Jól csúsztassa hátra a keletkezett
szemet a jobb oldali tűn, és így emelje
le a bal oldali szemet a bal oldali tűről.
Körkötés a harisnyakötőtűk segítségével

Sima szem kötése
A fonal a kötőtűk mögött helyezkedik
el.
Szúrjon a jobb
oldali tűvel elölről
hátra a bal oldali
tűn lévő szembe.

Két tűn kezdje el a kötést a teljes
szemszámmal.
Kösse le a megadott szemszámot
a harisnyakötőtű négy tűjén (26-26
szemet mindegyik tűn).
Zárja körré a kötést. A 4. tű vége az
1. tű eleje.

A szemen keresztül húzza előre a
fonalat. Jól csúsztassa hátra a keletkezett szemet a jobb oldali tűn, és így
emelje le a bal oldali szemet a bal
oldali tűről.

Kösse le az 5. tűvel az 1. Majd az 1. tűvel
a 2. tűt stb.

Körkötés a körkötőtű segítségével
Kezdje el a kötést az egyik tűn, majd
kössön mindig körkörösen.

Az utolsó sor leláncolása
A csősál utolsó sorának leláncolásakor kössön nagyon lazán,
mivel különben a sál széle
össze fogja húzni a sálat.
Kössön két szemet.

Patentminta
Kössön felváltva két sima, két fordított
szemet.
Szaporítás

Húzza át a
második szemen
az első szemet,
majd engedje le
a tűről.
Kösse meg a harmadik szemet.

Vegye fel a
köztes fonalat a
jobb oldali tűvel.

Emelje át a fonalat
a képen látható
módon a bal oldali
tűre. A bal oldali
tűn így egy hurok
képződik.
Kösse le az így
keletkezett kötést
simán.

Fogyasztás
Kössön le két
szemet együtt.

Húzza át a harmadik szemen a
második szemet, majd engedje le
a tűről.
Folytassa a műveletet a leírt módon,
amíg valamennyi szemet le nem láncolt.
Vágja el a fonalat. A fonalnak olyan
hosszúnak kell lennie, hogy majd tudja
használni az elvarráshoz.
Húzza át az utolsó szemen, és szorosan húzza meg.
A szem megjelölése
A sor kezdetének megjelölésére a sor
első szeme után helyezzen a jobb
oldali tűre egy szemjelölőt. Helyezze
át, ha a sor végén megérkezik a szemjelölőhöz, és az új sor 1. szemét lekötötte.

