LÁNYKA RUHA
GALLÉRRAL

Méret: 6-9 hó
Hozzávalók:
-

150 gr Doppio Ritorto 5 horgolócérna, két szállal
hímzett gallér
3 gomb
3.0 mm-es kötőtű
2.0 mm-es horgolótű
összeállító tű lekerekített heggyel
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Minta:
-

patentminta: 1 sima – 1 fordított
simakötés
láncszemek
rövidpálca
rákhorgolás: balról jobbra haladó rövidpálcák.

Kötéspróba: 10 x 10 cm az 3.0 mm-es kötőtűvel a simakötéssel = 30 szem x 36 sor
Elkészítés:
Eleje: 84 szemet felszedünk a 3.0 mm-es kötőtűre. 10 sor patentmintát készítünk az
1 sima, 1 fordított váltakozásával (kb. 2 cm). Simakötéssel folytatjuk a kötést. 14 cm
után kialakítjuk a karkivágásokat mindkét oldalon: minden második sorban
fogyasztunk, 1x4, 1x2, 1x1 szemet. A karkivágás kialakításától mérve 10 cm után a
nyakkivágást is kialakítjuk: leláncoljuk a középső 10 szemet, s innentől kezdve külön
kötjük tovább a bal és a jobb vállrészt. A leláncolt szemek felől tovább fogyasztjuk a
nyakkivágást minden második sorban: 3x2 szemet, 2x1 szemet. A karkivágás
kialakításától mért 13 cm után leláncoljuk a vállak szemeit.
Háta: A karkivágások kialakításától mért 7 cm-ig ugyanúgy készítjük, mint az elejét.
Innentől két részben kötjük tovább külön-külön. A karkivágásoktól mért 10 cm után
kialakítjuk a nyakkivágást: középről haladunk a szélek felé a fogyasztással minden
második sorban: 1x4 szemet, 1x3 szemet, 1x1 szemet fogyasztunk. A karkivágások
kialakításától mért 13 cm után leláncoljuk a maradék szemeket.
Ujjak: 50 szemet felszedünk a tűre, és a 3.0 mm-es kötőtűvel, s a patentkötést
ugyanúgy készítjük el, mint az elején. Simakötéssel haladunk tovább, miközben
mindkét szélet minden második sorban 7x1 szemet szaporítunk. 6 cm után kialakítjuk
a karkivágásokat, minden második sorban, mindkét oldalon először 4 szemet, majd
1-1 szemet fogyasztunk, még összesen 10 szem nem marad a tűn. Ekkor ezeket is
leláncoljuk.
Befejezés: varrjuk össze a vállakat, és az oldalakat, majd varrjuk bele az ujjakat.
Fejezzük e a nyakkivágást 1 sor rövidpálcával horgoljuk végig, majd 1 sor
ráköltéssel. A jobb oldal kivágására 3 hurkot készítünk a gomboknak. A hurkokkal
szemben felvarrjuk a gombokat. Majd varrjuk rá a gallért.
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