LÁNYKA MELLÉNY VIRÁGOKKAL
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Méret: 8 év

Hozzávalók:
-

400 gr égkék (09) Nature fonal (100% egyiptomi pamut), és maradék
rózsaszín, krém és pasztell zöld fonal a virágokhoz
4.5 mm-es, és 5.0 mm-es kötőtű
3.0 mm-es horgolótű
segédtű
összeállító tű

Minta:
-

lustakötés
patentkötés: 1 sima, 1 fordított
simakötés
csipkekötés (6 szemből):
1. 2. 3. 4. sor: simakötés
5. sor: 1 sima, *1 ráhajtás, 1 szemet leemelünk, a következőt lekötjük simán,
majd átemeljük rajta a leemelt szemet *, a * *-ok közötti részt ismételjük, majd
1 simával fejezzük be a mintát
6. sor: fordított kötés
7. sor: az 1. sortól ismételjük

-

1-es csavart minta (14 szemmel):
1. 3. 5. és 9. sor: 4 fordított, 8 sima, 2 fordított
2. és minden páros sor: fedetten kötjük
7. sor: 4 fordított, 8 szemből csavarás jobbra (= 4 szemet átteszünk a
segédtűre, és a munka mögé tesszük, lekötjük simán a következő 4 szemet,
majd a segédtűn lévő szemeket is lekötjük simán) 2 fordított
11. sor: az 1. sortól ismételjük a mintát
- 2-es csavart minta (14 szemből):
1., 3., 5. és 9. sor: 2 fordított, 8 sima, 4 fordított
2. és minden páros sor: fedetten kötjük
7. sor: 2 fordított, 8 szemből csavarás balra (= 4 szemet átteszünk a
segédtűre, és a munka elé tesszük a segédtűt, lekötjük simán a következő 4
szemet, majd a segédtűn lévő szemeket is simán lekötjük), 2 fordított
11. sor: az első sortól ismételjük a mintát
- 3-as minta (4+2 szem többszöröse)
1. sor: *2 fordított, 2 sima*, a * *-ok közötti részt ismételjük, 2 fordítottal
fejezzük be a mintát
2. és minden páros sor: fedetten kötjük
3. sor: simakötés
5. sor: ismételjük az 1. sortól
- láncszem
- rövidpálca
- egyráhajtásos pálca
Kötéspróba: 10x10 cm az 5.0 mm-es kötőtűvel a csipkemintával, 1-es, 2-es és 3-as
mintával = 21,5 szem x 26 sor
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Elkészítés:
Háta: az 5.0 mm-es kötőtűvel 74 szemet szedünk fel a tűre az égkék fonallal, és 4
sort lustakötéssel kötünk a szegélynek. Ezután 17 sor patentkötés következik: 1
sima, 1 fordított, majd 1 sor fordított a munka visszáján (8 cm). A következőképpen
folytatjuk a munkát a minták kiosztásával: 1 szélszem, 12 szem a csipkemintához, 14
szem az 1-es csavartmintához, 3 sima, 14 szem a 3-as mintához, 3 sima, 14 szem a
2-es csavartmintához, 12 szem a csipkemintához, 1 szélszem. A kezdéstől számított
17 cm után kialakítjuk a karkivágásokat: leláncolunk mindkét oldalon 7 szemet. 9 cm
után (karkivágások kialakításától mérve) 4 sor lustakötést készítünk (kb. 1 cm). A
karkivágások kialakításától mért 10 cm után kialakítjuk a nyakkivágást is: leláncoljuk
a középső 30 szemet, és innentől kezdve külön kötjük a jobb és bal vállrészt (15-15
szemmel). A nyakkivágás kialakításától mért 4.5 cm után leláncoljuk a váll
megmaradt 15-15 szemét.
Eleje: az 5.0 mm-es kötőtűvel, az égkék fonallal 74 szemet szedünk fel a tűre, és
ugyanúgy haladunk a kötéssel 17 cm-ig, mint a hátánál. 17 cm után kialakítjuk a
karkivágásokat: leláncolunk mindkét oldalon 6-6 szemet és minden második sorban
5x1 szemet fogyasztunk. A karkivágások kialakításától mért 6 cm után 4 sor
lustakötést készítünk (kb. 1 cm). Ezután kialakítjuk az eleje nyakkivágását:
leláncoljuk a középső 22 szemet, majd külön kötjük tovább a két vállrészt. A
nyakkivágás kialakításától mért 7.5 cm után leláncoljuk a vállakon megmaradt
szemeket.
Díszítés:
Kék szalag: a kék fonallal, a 4.5 mm-es kötőtűvel 15 szemet felszedünk, és
simakötéssel 48 cm kötünk, majd leláncoljuk a szemeket.
Krém szalagi: a krémszínű fonallal a 4.5 mm-es kötőtűre 10 szemet szedünk fel, és
simakötéssel 32 cm-t kötünk, ezután leláncoljuk a szemeket.
Zsinór: a horgolótűvel 25 cm hosszú zsinórt készítjük láncszemmel, majd a zöld
fonallal egy 22 cm hosszú láncszemsort. A rózsaszínnel összekötjük masnivá a kék
szalagot. A zölddel pedig a krém szalagot.
Zöld virág: a 4.5 mm-es kötőtűvel, a zöld fonallal 28 szemet szedünk fel a tűre. 4
soron keresztül lustakötést készítünk, majd 8 sor simakötést. Ezután leláncoljuk a
szemeket, majd a fonalat hosszúra hagyva elvágjuk, és visszafűzve a szemek között
kört formálunk belőle.
Rózsaszín virág: a rózsaszín fonallal, és a 4.5 mm-es tűvel 30 szemet szedünk fel,
majd 10 sor simakötést készítünk. Ezután leláncoljuk a szemeket és hosszúra
hagyva a szálat elvágjuk a fonalat. A szemek között átfűzve a fonalszálat kört
alakítunk ki a kötött szalagból.
Krém virág: a krém fonallal, a 4.5 mm-es kötőtűvel 41 szemet szedünk fel a tűre, és
10 soron keresztül simakötést készítünk, majd 8 soron keresztül 20 szemet
fogyasztunk. A 10 sor után leláncoljuk a szemeket, hosszúra hagyva a fonalszálat,
amit aztán a szemek között átfűzve, körré összehúzzuk a szalagot.
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Középső gyűrű: a horgolótűvel 5 láncszemet horgolunk a krém fonallal, amelyet 1
légszemmel körré összekapcsolunk, a gyűrűt egyráhajtásos pálcákkal
körbehorgoljuk. Ugyanígy készítjük el a rózsaszín, és a zöld fonalból is a gyűrűt.
Befejezés: varrjuk össze a mellény oldalait és vállait. A virágok közepébe ellentétes
színű gyűrűt varrunk. Mindhárom virágot így elkészítjük. A mellény bal aljára
rávarrjuk tetszés szerint a virágokat, a masnikat pedig a jobb vállrészre.
Szabásminta
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