MAXI PULI
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Méret: 46 (42-44)
Hozzávalók:
-

350 gr zöld (60) Cheope fonal (100% egyiptomi pamut)
3.5 mm-es, és 4.0 mm-es kötőtű
6.0 mm-es kötőtű
összeállító tű

Minta:
-

csőkötés
simakötés
1 sima, 1 fordított patentkötés
2 sima, 2 fordított patenkötés
A minta:
1. sor: 4.0 mm-es kötőtűvel fordított kötés
2. sor: 6.0 mm-es kötőtűvel simakötés
3. sor: az 1. sortól ismételjük.

Kötéspróba: 10x10 cm az 4.0 mm-es, és 6.0 mm-es kötőtűvel a minta kötése = 21
szem x 26 sor
Elkészítés:
Háta: a 3.5 mm-es kötőtűvel 109 (93-101) szemet szedünk fel a tűre, és szegélynek
4 sor csőkötést készítünk, majd 40 sor patentkötést 1 sima, 1 fordított szemekkel
(összesen 12 cm). A 4.0 és 6.0 mm-es tűkkel folytatjuk a kötést az A minta leírása
szerint. 41 (37-39) cm összmagasság után kialakítjuk a karkivágásokat: mindkét
oldalon, minden második sorban 1x4 szemet leláncolunk, majd 7x1 (5x1- 6x1)
szemet. A karkivágások kialakításától mért 17 (15-16) cm után kialakítjuk a vállak
lejtését: minden második sorban leláncolunk a széleken 1x6 szemet, 2x5 szemet (42es méretnél minden második sorban 3x4 szemet, a 44-es méretnél pedig minden
második sorban 1x5, majd 2x4 szemet). A vállak kialakításától mért 2 cm után
leláncoljuk a maradék szemeket 55 szem (51-53 szem).
Eleje: 41 cm (35-38) összamagasságig ugyanúgy dolgozunk, mint a hátán. Ekkor
kialakítjuk a nyakkivágást: a középső 31 (27-29) szemet leláncoljuk, és külön-külön
kötjük tovább a két vállrészt. A nyakkivágás felől fogyasztunk: minden második
sorban 2x3 szemet, 2x2 szemet. A karkivágások kialakításától mért 17 (15-16) cm
után ugyanúgy leláncoljuk a vállalat, mint a hátán.
Ujjak: a 3.5 mm-es kötőtűvel felszedünk a tűre 99 (86-94) szemet és 4 sor csőkötést
készítünk, majd ezután 16 sor patentkötést a 2 sima, 2 fordított váltakozásával (kb.
4.5 cm). A 4.0 és 6.0 mm-es kötőtűvel folytatjuk tovább a kötést az A minta leírása
szerint, miközben 23 (20-23) szemet fogyasztunk a minta első sorában egyenletesen
elosztva, majd ezután minden 10. sorban 1-1 szemet kétszer szaporítunk. A
patentmintától számított 8 (6-7) cm után mindkét szélen leláncolunk minden második
sorban 5 szemet, majd 26x1 (22x1-24x1) szemet, ezzel kialakítva a karkivágásokat.
A karkivágásoktól mért 15 (13-14) cm után leláncoljuk a maradék szemeket, 18 szem
(16-17 szem).
Nyakkivágás szegélye: a 3.5 mm-es kötőtűvel 157 (147-152) szemet szedünk fel a
tűre, és 12 soron keresztül simakötéssel haladunk, majd 8 sort csőkötéssel kötünk
meg.
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Befejezés: Varrjuk össze a vállakat. Varrjuk a nyakkivágás szegélyét a
nyakkivágásba szemről szemre haladva a munka visszáján. Varrjuk össze az
oldalakat, és varrjuk bele a karkivágásba az ujjakat, majd az ujjakat is varrjuk össze.
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