SAPKA + SÁL
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SÁL
Hozzávalók: 300 gr melírozott (21) Mistero fonal (53% gyapjú, 47% akril), 9.00 mmes kötőtű, segédtű, 7.00 mm-es horgolótű
Próbakötés:
- 9.00 mm-es kötőtűvel, dupla szállal simakötés 10 x 10 cm = 7,5 szem x 13,5
- 9.00 mm-es kötőtűvel, dupla szállal csavart minta 10 x 10 = 13 szem x 13,5 sor
Minta: simakötés, csavart minta (18 szemmel), láncszem, egyráhajtásos pálca
1.-20. sor: simakötés
21. sor: csavart minta 18 szemmel (= 9 szemet a segédtűre áthelyezünk, majd a tűn
lévő másik 9 szemet simakötéssel lekötjük, visszahelyezzük a segédtűről a maradék
9 szemet, s ezeket is lekötjük)
22. sor: fordított kötés
23.-30. sor: ismételjük az első sort
Elkészítés:
Sál: Dupla szállal a kötőtűre 30 szemet szedünk fel. Az első 6 szemet simakötéssel
kötjük, a következő 18 szemet a csavart minta leírása szerint készítjük, s az utolsó 6
szemet ismét simakötéssel kötjük. 163 cm után befejezzük a munkát.
Szegély: a horgolótűvel a sál két rövidebb oldalára elkészítjük a szegélymintát: *1
egyráhajtásos pálca, 11 láncszem, kihagyjuk a sál következő szemét*, ismételjük a
sor végéig a * * közötti leírást, a sor végét 1 egyráhajtásos pálcával zárjuk. A
következő szemeknél különböző hosszúságú láncszemsorokat készítsünk, tetszés
szerint 5 10 cm között.
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SAPKA
Hozzávalók: 100 gr melírozott (21) Mistero fonal (53% gyapjú, 47% akril), 9.00 mmes kötőtű, segédtű, 7.00 mm-es horgolótű
Próbakötés:
- 9.00 mm-es kötőtűvel, dupla szállal simakötés 10 x 10 cm = 7,5 szem x 13,5
Minta: simakötés, csavart minta (18 szemmel), láncszem, egyráhajtásos pálca
1.-20. sor: simakötés
21. sor: csavart minta 18 szemmel (= 9 szemet a segédtűre áthelyezünk, majd a tűn
lévő másik 9 szemet simakötéssel lekötjük, visszahelyezzük a segédtűről a maradék
9 szemet, s ezeket is lekötjük)
22. sor: fordított kötés
23.-30. sor: ismételjük az első sort
Elkészítés:
Sapka: Dupla szállal a kötőtűre 54 szemet szedünk fel, és simakötéssel dolgozunk.
13 cm után a következőképpen folytatjuk: 4 szem simakötéssel, 18 szem a csavart
mintával a leírás szerint, 10 szem simakötéssel, 18 szem csavart mintával, 4 szem
simakötéssel. 19 cm után, 6 helyen (egyenletesen elosztva) fogyasztunk minden
páratlan sorban, valamint másik 6 helyen minden páros sorban 6-szor. 29 cm után
vágjuk el a fonalat és hagyjuk hosszúra a szálat. A megmaradó szemeken fűzzük át
a fonalat és jó erősen húzzuk össze. A sapka belsején több öltéssel rögzítsük a
szálat.
Szegély: A horgolótűvel elkészítjük a sapka tetején a szegélyt. 7 rojtot készítünk a
következőképpen. *szúrjuk bele a horgolótűnket egy szembe a sapka tetején,
horgoljunk 11 láncszemet, hagyjuk ki a következő szemet*, ezt ismételjük körbe a
sapka tetején. A láncszemsorokat itt is különböző hosszúságúra horgoljuk 5 és 10
cm között.
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