GYEREK KARDIGÁN
VIRÁG GOMBOKKAL
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Méret: 8 év
Hozzávalók:
-

300 gr rózsaszín Mirage fonal (50% gyapjú, 50% akril)
4.0 és 5.0 mm-es kötőtű
8 db virágalakú gomb, különböző színekben
összeállító tű

Minta:
-

kezdésnél és befejezésnél csőkötés
patentminta: 2 sima – 2 fordított
simakötés
kockásminta: (8 szemszám többszörösével dolgozzunk)
1. és 3. sor: *4 sima – 4 fordított*, a * *-ok közötti részt ismételjük
2. sor és minden páros sor: fedetten
5. és 7. sor: *4 fordított – 4 sima*, a * *-ok közötti részt ismételjük
9. sor: az 1. sortól ismételjük a mintát

Kötéspróba: 10 x 10 cm az 5.0 mm-es kötőtűvel a kockás mintát kötve = 18 szem x
23 sor
Elkészítés:
Háta: A 4.0 mm-es kötőtűvel 70 szemet szedünk fel a tűre. 4 soron keresztül
csőkötéssel haladunk, majd 6 soron keresztül a 2 sima – 2 fordított patentkötést
kötjük, ez kb. 3 cm. Ezután az 5.0 mm-es kötőtűvel folytatjuk tovább a munkát, a
mintaleírásban szereplő kockás minta kialakításával: 4 sima – 4 fordított
váltakozásával kötjük végig a sort. A kötést a leírás szerint folytatjuk tovább. 22,5 cm
után kialakítjuk a karkivágásokat: minden második sorban fogyasztunk a munka
mindkét szélén: 1x4 szemet, és 3x1 szemet. A karkivágástól számított 15,5 cm után
leláncoljuk a maradék szemeket.
Eleje:
Jobb eleje: A 4.0 mm-es kötőtűvel 46 szemet szedünk fel a tűre, és a passzét
ugyanúgy készítjük el, mint a hátánál. Ezután az 5.0 mm-es tűvel folytatjuk tovább a
kötést, az első sorban rögtön kialakítva a mintaleírásban szereplő kockás mintát. 2,5
cm után kialakítjuk az első gomblyuk párt. Az elsőt az 5. szemen a másodikat pedig
az első gomblyuktól számított 6. szemen. A többi 3 gomblyukpárt is ugyanígy
alakítjuk ki, egymástól 9 cm távolságban. 22,5 cm után kialakítjuk a karkivágásokat
ugyanúgy fogyasztva, mint a hátán. 33 cm után a nyakkivágást kezdjük el kialakítani:
a munka jobb oldalán minden második sorban fogyasztva: 1x10 szemet, 2x2 szemet,
és 2x1 szemet fogyasztunk. A nyakkivágástól számított 5 cm után leláncoljuk a váll
megmaradt szemeit.
Bal eleje: a jobb eleje tükörképeként dolgozunk, de nem készítünk rá gomblyukakat.
Ujjak: A 4.0 mm-es kötőtűvel 46 szemet szedünk fel. 4 soron keresztül csőkötést
készítünk, majd 10 soron keresztül a 2 sima – 2 fordított patentmintával haladunk
tovább. Ezután az 5.0 mm-es tűvel folytatjuk tovább a munkát simakötéssel. Az első
sorban 2 szemet szaporítunk a széleken, majd minden 10. sorban 6-szor szintén 1-1
szemet szaporítunk. 32 cm után leláncoljuk a szemeket.
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Gallér: A 4.0 mm-es tűvel 96 szemet felszedünk a tűre. 4 soron keresztül csőkötést
készítünk, majd 12 soron keresztül a 2 sima – 2 fordított patentmintát kötjük. A
patentminta utolsó sorában 4 helyen egyenletesen elosztva 1-1 szemet fogyasztunk.
Majd 8 sor csőkötéssel folytatjuk a kötést, ezután leláncoljuk a szemeket.
Befejezés: varrjuk össze a vállakat. Ezután az elkészített gallért is varrjuk a
nyakkivágásra. Varrjuk össze a kardigán oldalait, majd varrjuk a karkivágásba az
ujjakat, s azokat is varrjuk össze. Legvégül a 8 gombot varrjuk rá a kardigán bal
oldalára, szemben a gomblyukakkal.
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