MINI PULÓVER

Méret: 40 (42-44)
Hozzávalók:
-

Duo Comfort (80) fonal (52% gyapjú, 48% pamut)
4.5 mm-es kötőtű
4.0 mm-es horgolótű
3 tetszés szerinti gomb
összeállító tű
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Minta:
-

simakötés
láncszem
egyráhajtásos pálca
hamispálca

Kötéspróba: 10 x 10 cm a 4.5 mm-es kötőtűvel simakötéssel = 19 szem x 26 sor
Elkészítés:
Háta: A kötőtűvel 78 (85-92) szemet felszedünk a tűre, a színén simakötéssel, a
visszáján fordítottal kötjük a pulóvert. Minden 12. sorban kétszer szaporítunk a
munka mindkét szélén 1-1 szemet. 13 (15-17) cm után elkezdjük kialakítani a raglán
ujjakat: mindkét szélen leláncolunk 3-3 szemet, Aztán tovább folytatjuk a fogyasztást
minden második sorban 1 szemet 18-szor (20-szor – 22-szer). A raglán karkivágások
kialakításától számított 15 (16-17) cm után leláncoljuk a maradék 40 (43-46) szemet.
Eleje: 13 (15-17) cm-ig ugyanúgy dolgozunk, mint a hátán, majd ezután itt is
kialakítjuk a raglán karkivágásokat a következőképpen: 5 (6-7) szemet mindkét
oldalon leláncolunk, aztán minden második sorban fogyasztunk 1-1 szemet 16 (1718) alkalommal. A raglán karkivágás kialakításától számított 7 (8-9) cm után
kialakítjuk a nyakkivágást is: 10 (13-16) szemet leláncolunk középen, és külön
folytatjuk tovább a két vállrészt. A nyakkivágás felől folytatjuk a fogyasztásokat:
minden második sorban 2x3 szemet, majd 3x2, és végül 3x1 szemet fogyasztunk.
Ujjak: 38 (42-46) szemet szedünk fel a kötőtűre és simakötéssel folytatjuk a munkát.
10 (11-12) cm után mindkét szélen szaporítunk minden 10. sorban 7x1 szemet. 49
(52-55) cm után követjük a karkivágás raglán szabásmintáját, és mindkét oldalon
leláncolunk 3 szemet, ezzel 3-3 szemet fogyasztottunk. Minden második sorban 19x1
(21x1 – 23x1) szemet fogyasztunk. A raglán ujj kialakításától számított 17 (18-19) cm
után leláncoljuk a megmaradt 8 szemet.
Befejezés:
Az ujjakat horgolótű segítségével dolgozzuk össze a pulóverrel. A raglánnál a
következőképpen dolgozzunk: a pulóver raglán karkivágása mentén kezdjük az
összehorgolást. 3 láncszemet készítünk a horgolótűvel, 1 egyráhajtásos pálcát a
következő szemre, *3 láncszemet horgolunk, majd a szemközti oldal (ujj raglán
kialakításán) 3 sort átugrunk és a 4. sorra 1 egyráhajtásos pálcát horgolunk*, a * *-ok
közötti részt ismételjük, még körbe nem érünk. Tehát az egyráhajtásos pálcákat
egyszer a pulóverre, egyszer az ujjra horgoljuk. Ezután a nyakkivágást 2 sor
egyráhajtásos pálcával körbehorgoljuk. Varrjuk össze az oldalakat és az ujjak
belsejét. Az eleje és, háta aljára horgoljunk 2 sor egyráhajtásos pálcát, és 3 sor
hamispálcát. Az elején a hamis gombolást a következőképpen alakítjuk ki: az eleje
középső 4 szemén dolgozunk, az eleje jobb oldalán kezdve, oda-vissza haladva.
Készítsünk 1 sor hamispálcát az eleje aljáról kezdve (kihagyva a szegélyt az alján és
a tetején is). Az utolsó szemet kapcsoljuk hozzá a nyakkivágáshoz, forduljunk meg a
munkával és készítsünk még 2 sor hamispálca sort. Ezután elvágjuk a fonalat és
eldolgozzuk. A gombokat egyenletesen elosztva varrjuk fel a hamis gombolás
szegélyre.
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Szabásminta:

3

