Tervezte: Dani Sunshine (http://lionessarts.blogspot.com/)
Fordította: Piro (http://piro.szolda.hu/)
Fonal: kb. 23 (27; 37; 46; 55) m vékony fonal. (Vastagabb fonalból
többre lehet szükség.)
Kötőtűk: 3 mm vastagságú kötőtűk (vagy olyan vastagságú, amivel
kijön a kötéspróba)
Egyebek: varrótű
Méretek: A leírásban a legkisebb méret szerepel, nagyobb méretek zárójelben: bébi (tipegő,
kisgyerek, gyerek, felnőtt)
Fejméret: 35,5 (40,5; 45,5; 48; 53) cm
Kötéspróba: 22 szem x 36 sor = 10 x 10 cm lustakötéssel
Megjegyzések a mintához:
Ez a kis korona tökéletes választás, ha az utolsó pillanatban kell egy kis ajándékot készíteni,
vagy egy jelmezhez kiegészítőnek, vagy csak úgy két nagyobb projekt közötti kötögetéshez. A
kötéspróba nem igazán kritikus. Vékonyabb fonalból, vékonyabb tűvel finom kis korona
készülhet, míg vastagabb fonalból, vastagabb tűvel egy robosztusabb, impozánsabb fejrevaló
születhet. A felhasznált fonalnak legyen tartása, de legyen rugalmas is. A kis korona a fenti
fejméretekre lett tervezve, 5-7,5 cm-rel kisebbre, mint a valódi fejméret.
Rövidítések
MSz
MV
s
rh
B
css

Munka színe
Munka visszája
sima
ráhajtás
Bogyó. 1s, 1css, 1s, 1css, 1s (az összest ugyanabba a szembe) megfordítjuk a munkát, 1
szemet átemelünk, 4 sima, a jobb tű 1. szemén sorban átemeljük a 2., 3., 4. és 5. szemet (1
szem marad)
Csavart sima. A sima szemet a szem hátsó szálából kötjük.

A jobb tűn 1 szem van, ez már a 12. sor 1.
szeme, kész a leláncoláshoz, nem kell még
egyszer lekötni.
Ismételjük az 1.-12. sorokat, míg a
munkadarab eléri a 28 (33; 38; 40,5;
45,5) cm-es méretet a kezdéstől mérve.
A következő bogyó elkészítése után (11.
sor), a 12. sor helyett leláncoljuk az összes
szemet. Az elejét és a végét összevarrjuk,
figyeljünk, hogy ne csavarjuk meg közben a
koronát. A szálakat a MV-ján eldolgozzuk.

Leírás
Felszedünk 6 szemet.
1. sor: (MSz): 3s, rh, sima a sor végéig.
2. és az összes MV sor: Sima végig.
Az 1. és 2. sorokat ismételjük, összesen 5ször (11 szem)
11. sor: 3s, rh, 7s, B (12 szem)
12. sor (MV): 6 szemet leláncolunk, sima a
sor végéig.
Megjegyzés: a 11. sor után, a bogyó
elkészítése után a MV-ja van felénk.
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