BOGYÓS TÁSKA
- kötőkerettel készítve
- változat kötőtűre
Nehézségi fokozat: kezdő
Méret: 30 x 21 cm
Hozzávalók:
-

100 gr barna (06) Garland fonal (Red Heart) (70% akril – 30% gyapjú)
2 db barna fonott fa táskafül
Prym narancsszínű, 23 cm átmérőjű kötőkeret
segédtű
5.0 mm-es horgolótű
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Minták:
- simakötés
- fordított kötés
- patentkötés: 1 sima, 1 fordított
- bogyók a képek szerint
Előkészítés:
Fordított kötés kötőkerettel:
A fonalszálat tegyük a kötőkeret fogán lévő
szem alá!
A tűt felülről lefelé szúrjuk bele a szembe!

A tű segítségével fentről lefelé mozdulva
húzzuk át a fonalszálat a szemen!
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A fogon lévő szemet emeljük le a fogról,
miközben az új szemet a segédtűn tartjuk!

Bogyók készítése:
Vegyük át horgolótűre azt a szemet, amelyre
a bogyót szeretnénk készíteni.

3 egy tőbe horgolt, egyben leöltött bogyót
készítünk.
Horgoljunk 3 láncszemet (= ez lesz az első
egyráhajtásos pálca), majd készítsünk még 2
egyráhajtásos pálcát, s egyben öltsük le a 3
pálcát. A horgolótűn megmaradt 1 szemet
tegyük vissza a kötőkeret üres fogára.

Elkészítés:
Síkkötéssel dolgozunk, tehát oda-vissza haladunk. Rögzítsük a Garland fonalszálat a keret
oldalán lévő foghoz, majd 27 fogra tekerjük fel a fonalszálat, ebből az első és utolsó szem
szélszem lesz. Patentkötést kötünk 5 soron keresztül. A patentkötéshez szükséges sima
szemeket a használati utasításban leírtak szerint készítsük el, a fordított szemeket pedig a
fenti képek segítségével, vagyis a sima szemeknél tekerjük rá a fonalat a fogra és az ismert
módon emeljük át az alsó szemet a felsőn. A fordított szemnél pedig mindig a szem alá
tegyük a fonalszálat tekerés nélkül, és felülről lefelé a fogon lévő szemen keresztül húzzuk át
a fonalszálat. Ezután simakötéssel folytatjuk a kötést 25 soron keresztül. Ezzel elkészítettük a
táska hátoldalát, és elérkeztünk a táska aljához, amit 3 sor fordított kötéssel alakítunk ki a
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képek segítségével. Ezután 25 sor simakötés következik ismét, de a 9. 12. és 15. sorban
bogyókat horgolunk a fenti képek segítségével. A bogyókat a következő szemekre horgoljuk:
- 9. és 15. sorban: 4., 8., 12., 16., 20., 24.
- 12. sorban: 6., 10., 14., 18., 22., szemekre készítjük el a bogyókat.
A simakötés után ismét 5 sor patentkötés következik. Az utolsó sor leláncolását a használati
utasításban leírtak szerint végezzük el.
Befejezés:
Két oldalt összehorgoljuk a Garland fonallal a táska oldalait.
A táska nyílásának belsejére rávarrjuk a táskafüleket.
Tetszés szerint bélelhetjük a táskát, tehetünk bele mágneszárat.
Elkészítés kötőtűvel:
A táskát normál kötőtűkkel is elkészíthetjük, de ekkor számoljunk azzal, hogy a fonalhoz illő
kötőtűvel kisebb lesz a méret, ezért érdemes kötéspróbát készíteni. A fonal címkéje szerint
6.0 mm-es tűvel kötve 47 szemmel kell kezdenünk a táskát.
- 6 sor lesz a patentkötés
- 39 sor a simakötés
- 4 sor a fordított kötés
A táska elején a bogyókat a következőképpen készítsük el, ugyanúgy, mint a kötőkeretnél
horgolótű segítségével horgoljuk meg a bogyókat.
A 39 sor simakötésbe kell beleillesztenünk a bogyókat a táska elejére:
- 15., 25., sorban a következő szemekre horgoljuk a bogyókat: 3., 9., 15., 21., 27., 33.,
39., 45. szemekre
- 20. sorban a következő szemekre horgoljuk a bogyókat: 6., 12., 18., 24., 30., 36., 42.
szemekre.
Ezekkel az adatokkal kb. ugyanakkora méretű táskát tudunk készíteni, mint kötőkerettel, de
a textúrája teljesen más lesz.
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