KASMÍR PUHA
MELLÉNY

Méret: 44 (46/48)
Hozzávalók:
-

450 gr olajkék (95) Charme (40% extra finom gyapjú, 10% kasmír, 50%
dralon)
8.00 mm-es kötőtű, összeállító tű

Minta:
- csőkötés a kezdésnél:
1. sor: mivel páratlan szemszámunk van, ezért a szélszem után készítünk egy
ráhajtást, majd *1 sima, 1 ráhajtás* ezt ismételjük
2. sor: a fordítottnak látszó szemeket – a szálat a szem előtt vezetve – fordítottan
leemeljük, a ráhajtásokat pedig simán lekötjük.
3.-4. sor: az előző sorban átemelt szemeket simán lekötjük, a fordítottnak látszó
szemeket pedig – a szálat a szem előtt vezetve – fordítottan leemeljük.
- csőkötés a befejezésnél:
1. sor: 1 sima szem, 1 fordítottan leemelt szem – a szálat a szem előtt vezetjük –
váltakozásával kötjük.
2. sor: az előző sorban átemelt szemeket simán, a fordítottnak látszó szemeket – a
szálat most is a szem előtt vezetve- fordítottan leemeljük.
3. sor: a 2. sort ismételjük
- patentkötés 1 sima, 1 fordított
1

- simakötés
Próbakötés: 3 mm-es kötőtűvel 10 x 10 cm = 33 szem x 48 sor
Elkészítés: Külön-külön készítjük az elejét és a hátát, de teljesen azonos módon. A
kötőtűvel 73 (77-81) szemet szedünk fel, s 4. soron keresztül a mintaleírásban
szereplő csőkötést készítjük, majd az 5. sor után 11 cm magasságig az 1 sima, 1
fordított patentkötést. 11 cm után simakötéssel folytatjuk a munkát 63 (67-71) cm
magasságig. Ezután ismét az 1 sima, 1 fordított patentkötést folytatjuk 105 cm-ig,
majd a felsőt 4 sor csőkötéssel fejezzük be, melynek kötését a mintaleírás szerint
készítsük el.
Befejezés: Szedjünk fel a tűre 29 (31-33) szemet az egyik oldalon. Győződjön meg
róla, hogy a felszedett szemek 33 (35-37) cm-nél nem érnek tovább. A felszedett
szemekre elkészítjük a karkivágás szegélymintáját 1 sima, 1 fordított váltakozásával
3 cm magasságig. Ezután 6 soron keresztül a csőkötéssel folyatjuk, majd befejezzük
a kötést. Ugyanígy készítjük el a másik karkivágás szegélymintáját is. Összevarrjuk
az oldalakat és a karkivágás szegélymintáit.
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