CSAVART MINTÁS PAMUT
PULÓVER

Méret: 42 (44-46)
Hozzávalók:
-

500 gr kék (97) Snappy Ball fonal (100% egyiptomi pamut)
3.5 mm-es kötőtű
4.0 mm-es körkötőtű
segédtű csavart mintákhoz
összeállító tű
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Minta:
-

-

csőkötés a kezdésnél és befejezésnél
patentkötés 2 sima, 2 fordított
simakötés (visszáján fordított)
fordított kötés
csavartminta egyes (8 szemből):
1., 3., 5., 7., 9., sorban: simakötés
2. és minden páros sorban: fordított kötés
11. sor: jobbra dőlő csavarás 8 szemből = 4 szemet a segédtűre átszedünk és
a munka mögé tesszük, a következő 4 szemet simán lekötjük, majd a
segédtűn lévő szemeket is.
13. sor: az első sortól ismételjük a mintát a következők szerint:
csavartminta dupla (13 szemből):
1., 3., 5., 7., 9., sorban: simakötés
2. és minden páros sorban: fordított kötés
11. sor: dupla csavarás 13 szemmel,
- először jobbra = a segédtűre átszedünk 3 szemet és a munka mögé tesszük,
a tűn lévő szemekből lekötjük a következő 3-at simán, majd a segédtűn lévő
szemeket is lekötjük,
- 1 sima,
- ezután elkészítjük a csavarást a következő 6 szemből balra dőlve =3 szemet
átszedünk a segédtűre, és a munka elé tesszük, lekötjük a következő 3
szemet simán, majd a segédtűn lévő szemeket is
A 13. sortól ismételjük meg a mintát az első sortól.

Kötéspróba: 10 x 10 cm = 4.0 mm-es kötőtűvel 22 szem x 31 sor

Elkészítés:
Háta: a 3.5 mm-es kötőtűvel 126 (130-142) szemet szedünk fel, 4 soron keresztül
csőkötést készítünk, majd a 2 sima-2 fordított patentkötéssel folytatjuk. 9 cm után
simakötéssel, és a 4.0 mm-es tűvel folytatjuk a munkát. 33 (31-37) szemet
fogyasztunk a sor mindkét végén: 4 szemet, majd 2 szemet minden 10. sorban 4szer. Amikor a patentmintától mérve elérjük a 35 (37-39) cm-t, mindkét oldalon
kialakítjuk a karkivágásokat: fogyasztunk 4 szemet 1-szer, majd 2-2 szemet 2-szer
(3-szor, 4-szer) minden második sorban, majd még kétszer 2-2 szemet minden 4.
sorban, majd 1 szemet az egymás után követő 4 sorban. A karkivágás kezdetétől
számított 20 (21-22) cm után kialakítjuk a vállvonalakat: a kötés mindkét szélén
kezdjük a fogyasztást: 9-szer 1-1 szemet fogyasztunk minden második sorban,
ugyanígy fogyasztjuk a következő 4 szemet is, majd 1-1 szemet minden második
sorban 9-szer. 6 cm után leláncoljuk a maradék szemeket.
Eleje: ugyanúgy kezdjük a szegélyt, mint a hátán. Ezután a 4.0 mm-es tűvel
folytatjuk a kötést, 11 (9-15) szemet fogyasztunk az 1. sorban egyenletesen elosztva.
A következőképpen alakítjuk ki a mintát: 22 (25-28) szemet simakötéssel lekötünk, a
következő 8 szem lesz az egyes csavarás, kétszer 3 sima, 6 sima, 3 sima, 13 szem a
dupla csavaráshoz, kétszer 3 sima, 6 sima, 3 sima, 8 sima az egyes csavaráshoz,
majd 22 (25-28) sima szemmel zárjuk a sort. A továbbiakban ugyanúgy folytatjuk,
ahogyan a hátát. A szegélytől számított 20 (21-22) cm-re kialakítjuk a nyakkivágást:
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a középső 13 szemet leláncoljuk, s innentől kezdve két részben kötjük tovább a jobb
és bal vállrészt. A nyakkivágás felől minden 6. sorban 1 szemet fogyasztunk 17-szer.
A nyakkivágás kialakításától számított 15 (16-17) cm után kialakítjuk a
karkivágásokat: 5 szemet leláncolunk, majd 4 szemet fogyasztunk, azután minden
második sorban 2 szemet 2-szer (3-szor, 4-szer), ezután 2 szemet minden 4. sorban
háromszor. A karkivágások kialakításától számított 26 (27-28) cm után leláncoljuk a
maradék szemeket.
Jobb ujj: A 3.5 mm-es kötőtűvel 52 (56-60) szemet felszedünk a tűre, s ugyanúgy
kezdjük el kötni a szegély, mint a hátán. A szegély után a 4.0 mm-es tűvel folytatjuk
tovább a kötést. A sorok végén mindkét oldalon megkezdjük a szaporítást: minden
10. sorban 1-1 szemet szaporítunk 9-szer. A szegélytől számított 36 (38-40) cm után
a karkivágás kialakítását a következőképpen csináljuk: a munka jobb oldalán
leláncolunk 5 szemet, aztán 4 szemet, 2 szemet fogyasztunk minden 4. sorban 5ször (6-szor, 7-szer), majd 7-szer 2 szemet minden 6. sorban. A baloldalon ugyanígy
fogyasztunk, de kihagyjuk az első 5 szem leláncolását. A karkivágásoktól számított
19 (20-21) cm után leláncoljuk a maradék szemeket.
Bal ujj: ugyanúgy készítjük el, mint a jobb ujjat.
Befejezés: Varrjuk össze a vállakat. A karkivágás szemeit (354 szem) körkötőtűre
felszedjük, és a 2 sima-2 fordított patentkötéssel 4 cm-t kötünk, majd 2 sor
csőkötéssel fejezzük be a kötést. A pulóver oldalait is összevarrjuk, majd a
nyakkivágás köré kötött passzé jobb végét a bal oldalira fektetjük és összevarrjuk.
Legvégül bevarrjuk az ujjakat a karkivágásokba.
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