SÍKKÖTÉS PRYM KÖTŐKERETTEL
(624 160)
A kötőkeret szett tartalma:
-

1 db 28 cm átmérőjű kötőgyűrű (pink)
1 db 23 cm átmérőjű kötőgyűrű (narancssárga)
1 db 18 cm átmérőjű kötőgyűrű (zöld)
1 db 13,5 cm átmérőjű kötőgyűrű (kék)
1 db varrótű
1 db kötőhorog

A kötőkeret egyaránt alkalmas sík- és körkötésre. Egyszerűen és gyorsan készthetünk vele egyszerűbb
felületeket, de haladók mintákat is köthetnek vele. Vastagabb fonalak használatánál (6.0 mm-es
tűhöz, vagy annál nagyobb tűhöz való fonalak) tömör felületet kapunk, még vékony fonalak esetében
nagyon laza, lyukacsos szerkezetet köthetünk vele, így ugyanúgy elkészíthetjük vele a meleg téli
ruháinkat, takaróinkat, mint a laza nyári darabokat. Ugyanígy kiválóan alkalmas különböző
kiegészítők elkészítésére is, mint táskák, takarók, párnahuzatok, szőnyegek stb.. Ötvözhetjük a kézi
kötéssel is vagy horgolással.

SÍKKÖTÉS
Használati utasítás a Prym kötőkerettel történő síkkötésre
1. A fonalat rögzítsük a kötőkeret külső oldalán lévő
foghoz, ezután az első és utolsó fog között vezessük a
keret belseje felé a fonalat. Szükséges a keret oldalán
lévő foghoz rögzíteni a szálat, hogy a munka során ne
csússzon el a fonal, ne fejtődjön vissza a kötés.

2. Az első sorban a fonalat annyi fogra hurkoljuk rá,
amilyen szélességű munkadarabot szeretnénk készíteni.
A kötőkeret belsejéből indulva kifelé haladva hurkoljuk
rá, és így térünk vissza a keret belsejébe.
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3. A második sor ráhurkolásánál a képen látható módon
fordulunk vissza. Az utolsó fogra egyszer hurkoljuk rá a
fonalat, majd visszafordulunk. Ez az utolsó fog lesz a
fordulópont, s egyben a munkadarabunk szélszeme.

4. A 3. sorban a kötőhorog segítségével átemeljük az alsó
sorban lévő szemeket a fogakon, ezáltal átemeltük a
felső sorban lévő szemeken is. Így haladunk a sor
végéig.

5. A 4. sorban ismét 1 sor ráhurkolás következik (kivéve az
utolsó fog), majd a következő sorban leemeljük. Ezt a
két sort ismételjük még el nem érjük a kívánt
hosszúságot.

6. Az utolsó sorban leláncoljuk a szemeket. Ehhez az első
két fogra a képen látható módon ráhurkoljuk a fonalat,
majd a kötőhorog segítségével lekötjük/átemeljük az
alsó szemeket a fogakon.

7. Ezután a második fogon lévő szemet a kötőhorog
segítségével átemeljük az első fogra, majd az első fogon
lévő alsó szemet átemeljük a felső szemen, majd a
megmaradt 1 szemet visszatesszük a második fogra.

8. A következő fogra ráhurkoljuk a fonalat, lekötjük, majd
átemeljük az első fogra. Itt ismét lekötjük a szemeket,
majd az első fogon maradt 1 szemet visszahelyezzük a
következő fogra. Addig ismételjük, még valamennyi
szemet le nem láncoltunk.
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