BONEYARD KENDŐ
Tervezte Stephen West
Ez az egyszerű háromszög alakú kendő
remek választás, ha utazáshoz vagy
otthoni pihenéshez keresünk kötnivalót. A
minta könnyen memorizálható, ha egyszer
már nekikezdtünk.
A kendő közepes vastagságú (angol
nyelvű leírásokban DK, ~22 szem/10 cm) tweed gyapjú fonalból készült,
de bármilyen vastagságú és összetételű fonalból remekül néz ki. A
fonalhoz ajánlottnál vastagabb tűt használtam, hogy a lehető legnagyobb
kendőt hozzam ki a fonalból. Ez a lazább szerkezet is nagyon szép
felületet eredményezett.
KÖTŐTŰK ÉS FONAL
Kötőtű:
Fonal:
Mennyiség:

5 mm-es 80 cm hosszú körkötőtű
Rowan Rowanspun DK
3 gombolyag (600 m)

MEGJEGYZÉSEK:
A kendő a kezdő szemektől folyamatosan
növekszik, a külső szélén lustakötésű kerettel
végződik. Minden sor első és utolsó 2 szemét
simán kötjük, minden második sorban 4
szemet szaporítunk (egyet-egyet a sor két
végén és egyet-egyet a középső vagy „gerinc”
szem mindkét oldalán). Ahogy a kendő egyre
növekszik, minden 12. sorban egy újabb
bordát kötünk, így egy remek textúrájú,
halszálkás szerkezet alakul ki, amit végül egy
egyszerű lustakötésű szegély keretez. A
szaporítást keresztszálból készítjük, de
ráhajtásokkal is helyettesíthetjük, ekkor
lyukacsos szegélyt kapunk.
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1 szemet Szaporítunk, a szem alatti szál Jobbra dől. A bal tűvel hátulról a két szem közötti
keresztszál alá nyúlunk, a keresztszálat a tűre emeljük. Az így képzett szem első szálába szúrva
simán lekötjük. (http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-right-continental)
1SzB 1 szemet Szaporítunk, a szem alatti szál Balra dől. A bal tűvel elölről a két szem közötti
keresztszál alá nyúlunk, a keresztszálat a tűre emeljük. Az így képzett szem hátsó szálába szúrva
simán lekötjük. (http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-left-continental)
MSZ Munka Színe
MV Munka Visszája

LEÍRÁS
Szedjünk fel 5 szemet!
Előkészítés 1. sor (MV): 2s, 1f (a szem mindkét oldalára egy-egy kötésjelölőt helyezünk, így megjelöljük
a középső szemet), 2s
Előkészítés 2. sor (MSZ): 2s, 1SzB, 1s, 1SzJ, 2s
Előkészítés 3. sor (MV): 2s, 3f, 2s
1 sor (MSZ): 2s, 1SzB, végig sima a középső szemig, 1SzJ, 1s, 1SzB, végig sima amíg csak 2 szem
marad a tűn, 1SzJ, 2s
**2 sor (MV): 2s, végig fordított amíg csak 2 szem marad a tűn, 2s
Az 1. és 2. sort ismételjük.
**Minden 12. sorban (MV) a fordított szemek helyett az egész sort simán kötjük, bordát alakítva ki ezzel.
Addig folytatjuk a kötést, míg a kendő a kívánt méretnél körülbelül 5 cm-rel kisebb méretet ér el.
Keret 1. sor (MSz): 2s, 1SzB, végig sima a középső szemig, 1SzJ, 1s, 1SzB, végig sima amíg csak 2
szem marad a tűn, 1SzJ, 2s
Keret 2. sor (MV): Minden szem sima.
Ne felejtsünk el elég sok fonalat hagyni a lusta kötésű kerethez, mert a rengeteg szem miatt, a hosszú
sorok sok fonalat vesznek fel.
BEFEJEZÉS
Amikor a keret elérte a megfelelő méretet, leláncoljuk az összes szemet és elvarrjuk a fonalat. (A kedvenc
rugalmas leláncolási technikámat használtam: Elizabeth Zimmerman’s sewn bind off, azaz Elizabeth
Zimmerman varrós leláncolása. (http://youtu.be/9qtiYjwMAiU). Nagyon meg voltam elégedve az
eredménnyel.)
Blokkoljuk a kendőt, ha szükségesnek látjuk! Végül élvezzük az eredményt!
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