SISSI LÁNYKA KARDIGÁN
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Méret: 6 év
Hozzávalók:
-

200 gr rózsaszín (03) Mirage fonal
4.5 mm-es kötőtű
4.0 mm-es horgolótű
160 cm rózsaszín szatén szalag 7 mm széles
összeállító tű

Minta:
-

simakötés
láncszem
rövidpálca
egyráhajtásos pálca
kétráhajtásos pálca

Kötéspróba: 10x10 cm az 4.5 mm-es kötőtűvel a simakötéssel = 17 szem x 25 sor
Elkészítés:
Háta: a 4.5 mm-es kötőtűvel 51 szemet felszedünk a tűre, és simakötéssel kötünk.
18 cm után kialakítjuk a karkivágásokat: mindkét oldalon minden második sorban 3x1
szemet fogyasztunk. A karkivágások kialakításától mért 13,5 cm után kialakítjuk a
váll lejtését: mindkét oldalon leláncolunk 2x7 szemet minden második sorban, majd
ezután a maradék szemeket is leláncoljuk.
Jobb eleje: a 4.5 mm-es kötőtűvel 25 szemet felszedünk a tűre. 18 cm simakötés
után kialakítjuk a karkivágásokat ugyanúgy, mint a hátán. 29 cm összmagasságnál
kialakítjuk a nyakkivágást. A munka jobb oldalán leláncolunk 5 szemet, majd minden
második sorban 3x1 szemet. A karkivágások kialakításától mért 13,5 cm után itt is
elkészítjük a vállal lejtését ugyanúgy, mint a hátán.
Bal eleje: a jobb eleje tükörképeként dolgozunk.
Ujjak: a 4.5 mm-es kötőtűvel 28 szemet felszedünk, és simakötéssel haladunk.
Minden 8. sorban mindkét szélen 1-1 szemet szaporítunk. 21 cm után kialakítjuk a
karkivágásokat: minkét oldalon, minden második sorban 1x3 szemet, majd 12x1
szemet leláncolunk. A karkivágások kialakításától mért 9 cm után leláncoljuk a
maradék szemeket.
Befejezés: Varrjuk össze a vállakat. Varrjuk össze az ujjakat, és varrjuk bele a
karkivágásba. Ezután a kardigán oldalait is varrjuk össze. 4.0 mm-es horgolótűvel
körbehorgoljuka nyakkivágást, a bal és jobb eleje gombolását, valamint a kardigán
alját a következő mintával:
1. sor: egyráhajtásos pálcát horgolunk (az első pálcát 2 láncszemmel
helyettesítjük)
2. sor: *2 kétráhajtásos pálca (az első pálcát 3 láncszemmel helyettesítük), az
előző sor következő pálcáját kihagyjuk, és aztán 2 kétráhajtásos pálcát
horgolunk, 2 láncszem, majd 2 kétráhajtásos pálca ismét, 1 szemet
kihagyunk*, a * *-ok közötti részt ismételjük a sor végéig
3. sor: minden egyráhajtásos pálcára kétráhajtásos pálcát horgolunk, az előző
sor 2 láncszemes ívére pedig a következőt: 2 kétráhajtásos pálca, 2 láncszem,
2 kétráhajtásos pálca
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4. sor: minden pálcára egyráhajtásos pálca, miközben 2 pálcánként 2-2
láncsemet horgolunk.
Eldolgozzuk a szálat.
Az ujjak alját is ezzel a mintával horgoljuk körbe, de a minta előtt horgoljunk rá még 2
sor rövidpálcát.
A szaténszalagból vágjunk 4 db 25 cm-es szalagot, valamint 2 db 30 cm-es részt. A
25 cm-es szalagokból 2-2 varrjunk a gombolás helyére egymással szembe. A 30 cmes szalagokat pedig fűzzük be az ujjak orgolt mintájába és kössük masnira.

Szabásminta:
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