KÖTŐS KARDIGÁN

Red Heart Cotton mix kardigán elkészítése
Mérete: 36/38 (40/42) 44/46-os
A 36/38-as méret adatait a zárójel előtt, a 40/42-es méreté a zárójelben, a 44/46-os méreté a
zárójel után találhatók. Ahol egy szám áll, az mindhárom méretre vonatkozik.
Anyagszükséglet: RED HEART Cotton Mix 400 (450) 500 g, 3,5-es Milward kötőtű és 3as horgolótű.
Simakötés: a színén sima, a visszáján fordítottan kötünk.
Azsúrminta: a szemek sima 10-zel osztható + 2 szem. 1.-4. sor: simakötés.
5. sor: *2 szemet áthúzva összekötünk (1 szemet simán leemelünk, 1 szem sima és a leemelt
szemen áthúzzuk), 1 ráhajtás, 8 szem sima, a *-tól ismételünk, 2 szemet áthúzva összekötünk,
1 ráhajtás. 6. sor: minden szemet és ráhajtást fordítottan kötünk le. 7. és 8. sor: simakötés. Az
1.-8. sort ismételjük.
Méretpróba: 24 szem és 30 sor = 10x10 cm.
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Elkészítés
Háta: 108 (18) 132 szemmel kezdjük és a visszáján 1 sor fordítottat kötünk. Azután a
középső 92 (102) 122 szem fölött az azsúrmintával, a szélső 8 (8) 9 szemen simakötéssel
dolgozunk. 29 cm-es magasságban (87 sor) simakötéssel folytatjuk tovább. A karkivágáshoz
42 cm-es magasságban mindkét szélen 4 szemet és minden 2. sorban 1x3, 2x2 és 3x1 szemet
leláncolunk [80 (90) 104 szem]. 59 (60) 61 cm-es magasságban a nyakkivágáshoz leláncoljuk
a középső 34 szemet és mindkét szélen minden 2. sorban 1x3 és 1x2 szemet leláncolunk. 61
(62) 63 cm-es összmagasságban a vállak megmaradt szemeit leláncoljuk.
Bal eleje: 54 (59) 66 szemmel kezdjük, a visszáján 1 sor fordítottat kötünk.
Azután az azsúrmintát kötjük, ehhez az 1. sorban szélszem, 5 (3) 7 szem simakötés, 42 (52)
52 szem azsúrminta, 5 (2) 5 szem simakötés, szélszem. 29 cm-es magasságtól simakötéssel
dolgozunk tovább. 40 (41) 42 cm-es magasságban a V-kivágáshoz az utolsó 3 szemig lekötjük
a szemeket. 2 szemet simán összekötünk, szélszem. Ezt a fogyasztást minden 2. sorban még
21-szer megismételjük. 42 cm-es magasságban kezdve a jobb szélen a karkivágást a háta
szerint alakítjuk. 61 (62) 63 cm-es összmagasságban a megmaradt 18 (23) 30 szemet a
vállakhoz leláncoljuk.
Jobb eleje: a bal tükörképeként készítjük. A V-kivágás fogyasztásáhozszélszem, 1 szemet
leemelünk, a következő szemet simán lekötjük és a leemelten áthúzzuk.
Ujja: 54 (60) 64 szemmel kezdjük, a visszáján 1 sor fordítottat kötünk. Azután a középső 52
szemen az azsúrmintát kötjük. 34 cm-es magasságtól (103 sor) simakötéssel dolgozunk
tovább. A bővítéshez mindkét szélen a 10. sorban és azután minden 10. sorban 11x1 szemet
szaporítunk [78 (84) 88]. 43 cm-es magasságban mindkét szélen leláncolunk 4 szemet, majd
minden 2. sorban 1x3, 2x2, 6x1, minden 4. sorban 4x1, minden 2. sorban 2x1, 2x2, 1x3 és
1x4 szemet fogyasztunk. A megmaradt 10 (16) 20 szemet a következő 2. sorban leláncoljuk.
A teljes magasság 59 cm.
Mindkét ujját egyformán készítjük.
Összeállítás: a részeket kifeszítjük, benedvesítjük és hagyjuk megszáradni. A vállakat
összevarrjuk, az ujjakat bevarrjuk, majd összevarrjuk az oldalakat és az ujjakat. Minden
szegélyt 1 rövidpálca és 1 ráksorral (balról jobbra haladó rövidpálcasor) körbehorgoljuk.
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