ASL Ujjatlan kesztyű (gyerek méret)
Tervezte Masi Denison | 2012 március
A lányom hallásával nincs probléma, csecsemő korában mégis
jelbeszéddel kommunikáltunk. Ahogy egyre gyakorlottabbá váltunk, az
egész családunk felfedezte a jelelésben rejlő örömöt (és a lehetőségeket
is természetesen).
Másrészt pedig hideg klímájú helyen élünk, így szerettem volna valami
olyasmit tervezni, ami melegen tartja a kezünket, de nem akadályozza a
gépelést és a jelelést.
Ezzel a leírással csak a gyerek méretű kesztyű köthető. Felnőtt mérethez
keresse az ASL Fingerless Mitts (Adult) leírást!
A kesztyűt fentről lefelé kötjük, azaz a kezdő sor az ujjaknál lesz. A
befejezésre két lehetőség is van, az egyik az úgynevezett I-cord technika.
Ezzel a kesztyű bebújós vége vastagabb lesz, így könnyebb felvenni a
kesztyűt.
Szükséges készségek:
• körben kötés harisnyakötőtűvel vagy Magic
Loop technikával
• I-cord leláncolás (opcionális)
Méret
Fonal

Kötőtűk

Kötéspróba
Egyéb
eszközök
Rövidítések

Gyerek (2-6 év) 15 cm-es kézfej
(kerület)
DK fonal
harisnyakötőtű (4 db) vagy
körkötőtű a Magic Loop
technikához
3,25 mm-es, vagy olyan
vastagságú, amivel kijön a
kötéspróba
12 szem, 19 sor = 5 cm x 5 cm
sima kötéssel (színén sima,
visszáján fordított szemek)
Kötésjelölő (opcionális)
Varrótű
s – sima
f – fordított
2sö – 2 szemet simán
összekötünk

Leírás
Szedjünk fel lazán 36 szemet! Ha harisnyakötőtűt
használunk, szedjük fel az összes szemet egy tűre,
majd osszuk el a szemeket 3 tűn, mindegyikre 12
szem kerüljön! Kapcsoljuk körré!
1-12. kör: (3s, 1f) patent mintával dolgozunk.
13. kör: 3s, 1f, leláncolunk 3 szemet, 1f, majd
folytatjuk a (3s, 1f) patentmintát a kör végéig.

Megjegyzés: a 4., az 5., és a 6. szemeket láncoltuk
le ebben a körben. Ezek a patentminta 4-es
egységeit tekintve a következők: Az 1. egység
utolsó szeme (fordított), és a második egység első
két szeme (2 sima).
14. kör: 3s, felszedünk 3 szemet a „backwards
loop” technikával ( http://youtu.be/HJdBdf2jaWo?t=50s )
1s, 1f, majd folytatjuk a (3s, 1f) patentmintát a kör
végéig.
15-36. kör: Folyamatosan kötjük a (3s, 1f)
patentmintát.
Mérjük meg a kesztyű teljes hosszát! Ha elértük a
9 cm-es, vagy nagyobb hosszt, folytassuk a
leláncolással a munkát! Ha még nem elég hosszú a
kesztyű, folytassuk a (3s, 1f) patentmintát!
Leláncolás:
1. lehetőség: Lazán láncoljuk le a szemeket a (3s,
1f) patentmintának megfelelően!
2. lehetőség: I-cord befejezés:
• Felszedünk 2 szemet a „knitting on” technikával
( http://youtu.be/-nJKC2xT0Q4 )
• 1s, majd 2sö a szemek hátsó szálába szúrva.
• A jobb tűn lévő 2 szemet visszatesszük a bal tűre
• Addig ismételjük ezt, amíg csak 2 szem marad.
• Az utolsó 2 szemet összekötjük a szemek hátsó
szálába szúrva.
• Elvágjuk a fonalat, elég hosszú szálat hagyva az
elvarráshoz, és a szálat áthúzzuk az utolsó
szemen.
Végül elvarrjuk a szálakat, blokkoljuk a kesztyűt,
ha szükségesnek látjuk.
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