TERVEZTE: Stephanie van der Linden (http://www.vanderlinden-ffm.de/)
FORDÍTOTTA: Piro (http://piro.szolda.hu/)
FOTÓ: Stephanie van der Linden
HOZZÁVALÓK:
100 g zoknifonal
2-2,25 mm-es mindkét végén hegyes zoknikötőtű készlet
MÉRET 39 - 41
KÖTÉSPRÓBA: 30 szem x 41 sor = 10 x 10cm harisnyakötéssel.
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MEGJEGYZÉSEK A MINTÁHOZ:
A páros köröket végig simával kötjük. Ha egymás után két ráhajtás következik, az elsőt
simán, a másodikat fordítottan kötjük le.
A leszámolható rajzon csak egy tűn lévő minta szerepel. A mintát 4-szer ismételjük a
körben.
LEÍRÁS
Felszedünk 8 szemet, egyenletesen elosztjuk 4 tűn, körré kapcsoljuk, majd a
leszámolható rajz szerint dolgozunk.
A 24. kör után csak az 1. tűvel dolgozunk tovább a következő módon: 10 sort kötünk
harisnyakötéssel oda-vissza. Minden sor utolsó szemét a szomszédos tűre emeljük (a
munka színén a 4., a munka visszáján a 2. tűre). Minden sorban szaporítunk is egy-egy
szemet az 1. és a 2. szem között, így a sorban a szemek száma változatlan marad.
2,5 cm (kb. 10 sor) után kialakítjuk a zokni orrát rövidített sorokkal, a német rövidített
sorok (german short rows) technikáját alkalmazva. A technikát jól mutatja a következő
videó: https://www.youtube.com/watch?v=52qy8OOb-s0 A sor utolsó szemét is lekötjük,
majd megfordítjuk a mintát. Az első szemet átemeljük, a fonalat szorosra húzzuk, így a
szem alatti keresztszál felemelkedik, a tűn egy „duplaszem” keletkezik. Lekötjük a sort,
fordulunk, majd az előbbiek szerint egy újabb duplaszemet készítünk. A rövidített sorok
kötését addig folytatjuk, amíg mindkét oldalon 12-12 „duplaszem”, középen pedig 8
szokásos szem nem lesz.
Ezek után az orr talp felőli része következik. Lekötjük a sort, az első két duplaszemet is
lekötjük, majd fordulunk, és az első szemet most is átemeljük, a szálat felhúzzuk, mint
fent. Nem kell megijedni, ez már egy duplán duplaszem lesz. Kötjük tovább a sort, a
végén ugyanúgy járunk el, mint az előbb. Ezt folytatjuk, amíg el nem fogynak a
duplaszemek.
A talpat harisnyakötéssel oda-vissza kötjük. A sor utolsó szemét mindig összekötjük a 2.
és 4. tűn otthagyott szemekkel, míg már nem marad több szem a tűkön.
A szemeket egyenletesen elosztjuk a 4 tűn (16-16 szem mindegyik tűn), és 2,5 cm-t kötünk
körben, simával.
Majd a sarok következik, rövidített sorokkal, duplaszemekkel, ahogy az orrnál már láttuk.
A talp 32 szemével dolgozunk tovább, oda-vissza kötünk. A rövidített sorok kötését addig
folytatjuk, amíg 11-11 duplaszem és 10 szokásos szem nem lesz a tűkön. Ekkor folytatjuk a
rövidített sorok kötését belülről kifelé: lekötjük a sort, az első két duplaszemet is lekötjük,
majd fordulunk, és az első szemet most is átemeljük, a szálat felhúzzuk, mint fent. Nem
kell megijedni, ez már egy duplán duplaszem lesz. Kötjük tovább a sort, a végén ugyanúgy
járunk el, mint az előbb. Ezt folytatjuk, amíg el nem fogynak a duplaszemek.
Simával körben kötünk 3 cm-t. A passzéhoz [1 csavart sima, 1 fordított] patentmintát
kötünk, majd nagyon lazán leláncoljuk a szemeket .
Ne feledkezzünk meg a zokni párjáról sem!
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LESZÁMOLHATÓ RAJZ

JELMAGYARÁZAT
sima
ráhajtás
emel, emel, köt. A jobb tűvel a következő szembe szúrunk, mintha simán le akarnánk kötni, de nem
kötjük le, csak átemeljük. A következő szemmel ugyanígy teszünk. A két átemelt szemet
visszatesszük a bal tűre, majd együtt lekötjük. A fogyasztás vonala balra dől.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/slip-slip-knit-continental)
2 szemet simán összekötünk. A fogyasztás vonala jobbra dől.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-2-together-continental )
Kettős fogyasztás, a középső szem kiemelkedik. 2 szemet simán átemelünk, mintha össze akarnánk
kötni, de nem kötjük össze, csak átemeljük, simán lekötjük a következő szemet és az előbb átemelt
2 szemet áthúzzuk rajta.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/centered-double-decrease-continental)
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