Tervezte Aileen Ryder
Fordította: Piro
(http://piro.szolda.hu/)
A jelentős „negatív ease”vel készült Indigo cones
kardigán elöl végig nyitott,
csak egy nagyobb,
dekoratív gomb fogja
össze. A gomblyukat
zsinórkötéssel készítjük,
így tetszőleges méretű
gombot választhatunk.
A kardigán akár egy
személyiségtesztnek, vagy
napi hangulatjelzőnek is
felfogható: a mintájából
mi tűnik fel leginkább, a
fenyőtobozok, vagy a
lyukak? Nos, bármelyik is, az eredmény egy könnyen elkészíthető, izgalmas kardigán,
hiszen a minta a ritmikus ismétlődésének köszönhetően egyszerűen megjegyezhető.
A ferde bordás szegélyek a kardigán elején egymás tükörképei. Befejezéskor visszahajtjuk
és letűzzük a sarkokat, lekerekített megjelenést kialakítva ezzel.
A csipkés kardigán hűvös pamut-len keverékből készült, akár kendőként is hordhatjuk, ha
csak egy kis melengetésre vágyunk, mikor a nyár már őszbe fordul.
modell: Harriet Ryder
fotók: Aileen Ryder
MÉRET
XS[S, M, L, 1X, 2X, 3X]
a fotókon az S-es méret látható, a modell mellbőségénél 10 cm-nél kisebb bőséggel.
VÉGSŐ MÉRETEK
Megjegyzés: A hát szélességének megfelelő méretet válasszuk, vegyük figyelembe, hogy a
kardigán akkor fog jól mutatni, ha a tényleges méretünknél kisebb méretet választunk! (Ezt
nevezzük „negatív ease”-nek.) Ne feledjük, hogy a kardigán csak egyetlen gombbal
gombolódik, elöl, a nyakkivágásnál, az eleje végig nyitott.
Hátszélesség: 30,5[36,2; 42,5; 48,3; 54,6; 60,3; 66] cm
Mellbőség: 61,6[79,4; 85,7; 91,4; 109,2; 115,6; 133,4] cm
Hossz: 54,6[61,0; 62,2; 68,6; 69,2; 69,2; 70,5] cm
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ANYAGOK
FONAL
Rowan Creative Linen [50% len, 50% pamut; 200 m / 100 g gombolyagonként] 635-ös
árnyalat; 3[3, 4, 5, 6, 6, 7] gombolyag. (A gyártó adatai szerint 21 szem x 28 sor = 10 x
10 cm, 4,5 mm-es tűvel. [a ford. megj.])
Kötőtű
5,5 mm vastag, 80 cm hosszú körkötőtű
4 mm vastag, 80 cm hosszú körkötőtű
Egy készlet 5,5 mm vastag mindkét végén hegyes harisnyakötőtű
[mindig azt a tűt használjuk, amivel kijön a kötéspróba! Minden kéz másképp köt!]
Egyebek
legalább 2,5 cm átmérőjű nagy gomb
maradék fonalak vagy 6 szemtartó
2 kötésjelölő
varrótű
KÖTÉSPRÓBA (blokkolás után)
17 szem x 20 sor = 10 x10 cm a Törzs mintával 5,5 mm-es tűkkel
21 szem x 32 sor = 10 x10 cm az Áttört passzé mintával 4 mm-es tűkkel
17 szem x 21 sor = 10 x 10 cm harisnyakötéssel 5,5 mm-es tűkkel
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RÖVIDÍTÉSEK, JELMAGYARÁZAT
MSz

a munka színe

MV

a munka visszája

MSz: s
MV: f
rh

1e 2sö
Lszáh

a munka színén sima
visszáján fordított
ráhajtás
A jobb tűvel a következő szembe szúrunk, mintha simán le akarnánk kötni, de nem
kötjük le, csak átemeljük; a következő 2 szemet simán összekötjük, majd ezen a leemelt
szemet áthúzzuk (http://www.knittinghelp.com/video/play/slip-k2tog-pass-continental )

2sö

2 szemet simán összekötünk. A fogyasztás vonala jobbra dől.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/knit-2-together-continental )

eek

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)
A pirossal keretezett részt ismételjük.

kj
kjem

kötésjelölő/kötésjelölőt helyezünk el
kötésjelölő átemelése

MEGJEGYZÉSEK A MINTÁHOZ
A kardigánt körkötőtűvel síkban kötjük az alsó szegélytől a karkivágásig, majd az elejét és
a hátát kettéválasztjuk. Az ejtett vállú ujjakhoz a szemeket a karkivágásból szedjük fel,
fentről lefelé dolgozunk.
A gomboláspántot utólag kötjük rá a kardigán törzs részére, a gomblyukat pedig egy
kötött zsinórral alakítjuk ki, amely így bármilyen méretű gombhoz alakítható. A kardigán
törzs részénél kötött szélszemek (minden sor első és utolsó szemét simával kötjük le)
olyanok, mintha gyöngysort alkotnának. Ehhez csatlakoztatjuk majd később a
lustakötéses gomboláspántot.
A lekerekített szegélyt a befejezéskor alakítjuk ki felvarrással, de megoldhatjuk ezt
másképp is. Amikor a szegélyt megkötöttük, és a Törzs fogyasztó sorhoz érünk, a
következőket kell tenni: Felszedünk 8[8, 8, 10, 10, 10, 10] szemet a szegély szélszemeiből
egy mindkét végén hegyes tűvel (a szemeket csak felszedjük, nem kötjük le; minden
második sor púpját felszedjük a tűre), majd a munka visszája felé hajtva az éppen kötött
sorhoz fogjuk a tűt, és a felszedett szélszemeket a következő sor kötése közben
összekötjük a sor szemeivel. Képes útmutató található itt:
http://wull.co.uk/?post_type=techniques&p=392
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Áttört passzé minta (kötéspróbához: a szemek száma 4 többszöröse legyen):
1.-2. sor: *2s, 2f; *-tól ismételjük a sor végéig.
3.-4. sor: *2f, 2s; *-tól ismételjük a sor végéig.
A mintához az 1.-4 sorokat ismételjük.
Törzs minta leszámolható rajz és szöveges leírás
szemszám: 10 többszöröse + 11 szem
A jelmagyarázatot és a rövidítések jegyzékét lásd feljebb!

1., 3. és 5. sor: [MSz]: 1s, *rh, 3s, 1e 2sö Lszáh, 3s, rh, 1s; *-tól ismételjük a sor végéig.
2. és minden további MV sor: végig fordított.
7., 9. és 11. sor: 2sö, *3s, rh, 1s, rh, 3s, 1e 2sö Lszáh; *-tól ismételjük az utolsó 9 szemig, 3s,
rh, 1s, rh, 3s, eek.
12. sor [MV]: végig fordított.
A mintához az 1.-12. sorokat ismételjük.
Fogyasztó leláncolás:
MSz: 1 szemet simán átemelünk (mintha simát kötnénk, de nem kötjük le a szemet, csak
átemeljük), *1s, a szemet visszatesszük a bal tűre, 2sö; *-tól ismételjük.
MV: 1 szemet fordítottan átemelünk (mintha fordítottat kötnénk, de nem kötjük le a
szemet, csak átemeljük), *1f, a szemet visszatesszük a bal tűre, 2 szemet fordítottan
összekötünk; *-tól ismételjük.
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LEÍRÁS
Törzs
Szegély:
4 mm-es körkötőtűt használva,
kézről kezdés módszerével
felszedünk 140[156, 176, 204, 224,
240, 268] szemet.
Előkészítő sor [MV]: 37[41, 45, 53,
57, 61, 69]s a bal elejéhez, kj,
66[74, 86, 98, 110, 118, 130] s a
hátához, kj, 37[41, 45, 53, 57, 61,
69] s a jobb elejéhez.
Passzé:
1. sor [MSz]: 1s, (2s, 2f) a kj-ig,
kjem, (2s, 2f) 2 szemmel a kj
előttig, 2s, kjem, (2s, 2f) az utolsó
szemig, 1s.
2. sor [MV]: 2s, (2f, 2s) 3 szemmel
a kj előttig, 2f, 1s, kjem, 2f, (2s, 2f)
a jelölőig, kjem, 1f, (2s, 2f) az
utolsó 4 szemig, 2s, 1f, 1s.
3. sor: 1s, (2f, 2s) a kj-ig, kjem, (2f,
2s) 2 szemmel a jelölő előttig, 2f,
kjem, (2f, 2s) az utolsó szemig, 1s.
4. sor: 1s, 1f, (2s, 2f) a kj előtti 3
szemig, 2s, 1f, kjem, 2s, (2f, 2s) a
kj-ig, kjem, 1s, (2f, 2s) a sor végéig.
Az utolsó 4 sort ismételjük még 3[3, 3, 4, 4, 4, 4]-szor, az utolsó sorban eltávolítjuk a
jelölőket.
Törzs fogyasztó sor:
Csak az XS-es méret [MSz]: 3s, 2sö, *2s, 2sö, 3s, 2sö; *-tól ismételjük a sor végéig. 109
szem.
Csak az S-es méret [MSz]: *8s, 2sö, (7s, 2sö) 7-szer; *-tól ismételjük az utolsó 10 szemig, 8s,
2sö. 139 szem.
Csak az M-es méret [MSz]: 5s, 2sö, *4s, 2sö, 5s, 2sö; *-tól ismételjük a sor végéig. 149
szem.
Csak az L-es méret [MSz]: (3s, 2sö) 3-szor, *2s, 2sö, 3s, 2sö; *-tól ismételjük a sor végéig.
159 szem.
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Csak az 1X-es méret [MSz]: *(4s, 2sö) 3-szor, (5s, 2sö) 2-szer; *-tól ismételjük a sor végéig.
189 szem.
Csak a 2X-es méret [MSz]: (4s, 2sö) 5-ször, *3s, 2sö, (4s, 2sö) 5-ször; *-tól ismételjük a sor
végéig. 199 szem.
Csak a 3X-es méret [MSz]: (5s, 2sö) 4-szer, *4s, 2sö, (5s, 2sö) 6-szor; *-tól ismételjük a sor
végéig. 229 szem.
Minden méret:
5,5 mm-es körkötőtűre váltunk.
Következő sor [MV]: 3f majd ezt a 3
szemet szemtartóra tesszük, 26[36,
36, 36, 46, 46, 56]f, kj, 51[61, 71, 81, 91,
101, 111]f, kj, 26[36, 36, 36, 46, 46, 56]f,
a maradék 3 szemet szemtartóra
tesszük. 103[133, 143, 153, 183, 193,
223] szem.
Elkezdjük a Törzs mintát:
1. sor [MSz]: 5s, *a Törzs minta szerint
dolgozunk a kj-ig (a rajz 1. szemével
kezdünk, a 21. szemmel fejezzük be),
kjem; a *-tól ismételjük még egyszer, a
Törzs minta szerint dolgozunk az
utolsó 5 szemig (a rajz 1. szemével
kezdünk, a 21. szemmel fejezzük be),
5s.
2. sor [MV]: 1s, 4f, a leszámolható rajz
szerint dolgozunk, ahogy az előbb is
az utolsó 5 szemig, 4f, 1s.
Ahogy az előző 2 sorban, a minta
szerint folytatjuk a munkát még 58
soron keresztül, a leszámolható rajz
12. sorában befejezve (összesen 5
teljes ismétlést kötünk. )
Szétválasztás a karkivágáshoz:
Elvágjuk a fonalat.
Az első és az utolsó 26[36, 36, 36, 46, 46, 56] szemet külön-külön szemtartóra tesszük.
Háta:
A munka színét fordítjuk magunk felé, csatlakoztatjuk a fonalat a maradék 51[61, 71, 81, 91,
101, 111] szemhez a pulóver hátához és a minta szerint kötünk tovább, a leszámolható rajz
1.-12. sorait még 3[4, 4, 5, 5, 5, 5]-ször lekötjük.
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2[2, 4, 2, 4, 4, 6] sort kötünk harisnyakötéssel (színén sima, visszáján fordított szemek)
Következő sor[MSz]: 15[18, 21, 24, 27, 30, 33]s, majd ezeket a szemeket szemtartóra
tesszük(jobb váll szemei), leláncolunk 21[25, 29, 33, 37, 41, 45] szemet, a sor végéig
simával kötünk, majd ezt a 15[18, 21, 24, 27, 30, 33] szemet is szemtartóra tesszük (bal
váll).
Jobb eleje:
A munka színét fordítjuk
magunk felé, 5,5mm-es
tűvel dolgozunk.
Csatlakoztatjuk a fonalat a
jobb elejéhez félretett
26[36, 36, 36, 46, 46, 56]
szemhez.
1. sor [MSz]: 5s, a Törzs
minta szerint dolgozunk a
sor végéig.
2. sor [MV]: a leszámolható
rajz szerint dolgozunk az
utolsó 5 szemig, 4f, 1s.
Ahogy az előző 2 sorban, a
minta szerint folytatjuk
még 22[34, 34, 46, 46, 46,
46] soron keresztül, a leszámolható rajz 12. sorával befejezve (összesen 2[3, 3, 4, 4, 4, 4]
teljes ismétlést kötünk).
Jobb eleje nyakkivágás kialakítása:
Megjegyzés: a Törzs minta szerint kössünk, figyeljünk a szemek helyes számára. Ha a
csipkemintából csak egy kisebb darabra van elég szem, helyettesíthetjük harisnyakötéssel is.
Még 2 sort kötünk a minta szerint.
3. sor: a „fogyasztó leláncolás” módszerrel (lásd fent) leláncolunk 4[6, 5, 4, 6, 5, 8]
szemet, minta szerint kötünk tovább. 22[30, 31, 32, 40, 41, 48] szem
4. és minden további MV sor: Továbbra is a minta szerint haladunk.
5. sor: 1s, (eek) 2[3, 3, 2, 4, 3, 4]-szer, a minta szerint haladunk a sor végéig. 20[27, 28, 30,
36, 38, 44] szem.
7. sor: 1s, (eek) 2[3, 3, 2, 3, 3, 4] ]-szer, a minta szerint haladunk a sor végéig. 18[24, 25, 28,
33, 35, 40] szem.
9. sor: 1s, (eek) 2[3, 2, 2, 3, 3, 4] ]-szer, a minta szerint haladunk a sor végéig. 16[21, 23, 26,
30, 32, 36] szem.
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11. sor: 1s, (eek) 1[3, 2, 2, 3, 2, 3] ]-szer, a minta szerint haladunk a sor végéig. 15[18, 21, 24,
27, 30, 33] szem.
12. sor [MV]: A minta szerint dolgozunk.
Harisnyakötéssel kötünk 2[2, 4, 2, 4, 4, 6] sort.
Három tűs leláncolást alkalmazva csatlakoztatjuk a szemeket a háta jobb váll 15[18, 21, 24,
27, 30, 33] szeméhez.
Bal eleje:
A munka színét fordítjuk magunk felé, 5,5mm-es tűvel dolgozunk. Csatlakoztatjuk a
fonalat a bal elejéhez félretett 26[36, 36, 36, 46, 46, 56] szemhez.
1. sor [MSz]: a Törzs mintával dolgozunk az utolsó 5 szemig, 5s.
2. sor [MV]: 1s, 4f, a Törzs mintával dolgozunk a sor végéig.
Ahogy az előző 2 sorban, a minta szerint folytatjuk még 22[34, 34, 46, 46, 46, 46] soron
keresztül, a leszámolható rajz 12. sorával befejezve (összesen 2[3, 3, 4, 4, 4, 4] teljes
ismétlést kötünk).
Bal eleje nyakkivágás kialakítása:
Még 3 sort kötünk a minta szerint.
4. sor: a „fogyasztó leláncolás” módszerrel (lásd fent) leláncolunk 4[6, 5, 4, 6, 5, 8]
szemet, minta szerint kötünk tovább. 22[30, 31, 32, 40, 41, 48] szem
5. sor: a minta szerint haladunk az utolsó 5[7, 7, 5, 9, 7, 9] szemig, (2sö) 2[3, 3, 2, 4, 3, 4]szer, 1s. 20[27, 28, 30, 36, 38, 44] szem.
6. és minden további MV sor: Továbbra is a minta szerint haladunk.
7. sor: a minta szerint haladunk az utolsó 5[7, 7, 5, 7, 7, 9] szemig, (2sö) 2[3, 3, 2, 3, 3, 4]szer, 1s. 18[24, 25, 28, 33, 35, 40] szem.
9. sor: a minta szerint haladunk az utolsó 5[7, 5, 5, 7, 7, 9] szemig, (2sö) 2[3, 2, 2, 3, 3, 4]szer, 1s. 16[21, 23, 26, 30, 32, 36] szem.
11. sor: a minta szerint haladunk az utolsó 3[7, 5, 5, 7, 5, 7] szemig, (2sö) 1[3, 2, 2, 3, 2, 3]szer, 1s. 15[18, 21, 24, 27, 30, 33] szem.
12. sor [MV]: A minta szerint dolgozunk.
Harisnyakötéssel kötünk 2[2, 4, 2, 4, 4, 6] sort.
Három tűs leláncolást alkalmazva csatlakoztatjuk a szemeket a háta bal váll 15[18, 21, 24,
27, 30, 33] szeméhez.
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UJJAK
5,5 mm vastag mindkét égén
hegyes 5-tűs harisnyakötőtű
készlettel folytatjuk a
munkát. Csatlakoztatjuk a
fonalat a hónaljban és
egyenletesen elosztva
felszedünk 54[56, 56, 64, 68,
72, 72] szemet a karkivágás
mentén körbe. Körré
kapcsoljuk a szemetek, és ha
szükséges kj-t helyezünk el a
kör elejénél.
Simán kötünk 5[5, 4, 4, 3, 3,
1] kört.
Elkezdjük a lyukmintát:
1. kör: végig fordított.
2. kör: *2sö, rh; *-tól a kör
végéig ismételjük.
3. kör: végig sima.
4. kör: végig fordított.
Ez a négy sor adja a
lyukmintát.
**kötünk végig simával 3
kört.
A lyukminta 1-4 sorait kötjük még egyszer, majd **-tól ismétlünk még egyszer.
8[8, 8, 9, 9, 9, 10] kört kötünk végig simával.
Következő 2 kör: (2s, 2f) a kör végéig.
Következő 2 kör: (2f, 2s) a kör végéig.
Következő kör: (2s, 2f) a kör végéig.
A szemeket a (2s, 2f) mintát követve leláncoljuk.
Megismételjük ugyanezt a másik ujjnál.
Gomboláspánt
A vékonyabb körkötőtűvel felszedünk (de nem kötjük le, csak a fordított szemek
dudorainál felvesszük a dudorokat a tűre) 42[48, 48, 54, 54, 54, 54] szemet (nagyjából
minden fordított dudorból 1-et) a jobb elején a 3 szemtartón lévő szemtől kezdve a
nyakkivágás leláncolásáig, kj, felszedünk 4[6, 5, 4, 6, 5, 8] szemet a nyakkivágás
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leláncolása mentén, felszedünk 14[12, 12, 16, 14, 12, 12] szemet addig a vonalig, ahol az
eleje és háta váll találkozik, felszedünk 21[25, 29, 33, 37, 41, 45] szemet a háta nyakkivágás
mentén, felszedünk 14[12, 12, 16, 14, 12, 12] szemet a eleje és háta váll találkozásától az
eleje nyakkivágás leláncolásig, felszedünk 4[6, 5, 4, 6, 5, 8] szemet az eleje nyakkivágás
leláncolása mentén, kj, felszedünk 42[48, 48, 54, 54, 54, 54] szemet (nagyjából minden
fordított dudorból 1 et) a 3 félretett szemig a bal elején. 141[157, 159, 181, 185, 183, 193]
szem.
A munka színét fordítjuk magunk felé, két darab 5,5 mm vastag mindkét végén hegyes
kötőtűt használunk. A jobb elején félretett 3 szemet felszedjük az egyik tűre és a
következők szerint dolgozunk ezzel a 3 szemmel:
1. sor [MSz]: 3s.
2. sor [MV]: 3s.
3. sor [MSz]: 2s, 1 szemet simán átemelünk, 1s a körkötőtűről, Lszáh. 3 szem.
4.sor [MV]: 3s.
A 3.-4. sorokat ismételjük, amíg már csak 4 szem marad a körkötőtűn az első kj előtt.
Gomblyuk készítése:
Zsinór-sor[MSz]: 3s. Nem fordítjuk meg a munkát, csak áttoljuk a szemeket a harisnya
kötőtű másik végére, miközben a szálat feszesen a munka mögött vezetjük.
Ezt a sort még 8-szor, vagy a kívánt hossz eléréséig ismételjük.
Nyak szegélye:
Zsinór csatlakoztatása [MSz]: 2s, 1 szemet simán átemelünk, 1s a körkötőtűről, Lszáh. Nem
fordítjuk meg a munkát, csak áttoljuk a szemeket a harisnya kötőtű másik végére,
miközben a szálat feszesen a munka mögött vezetjük.
Következő sor[MSz]: 3s. Nem fordítjuk meg a munkát, csak áttoljuk a szemeket a harisnya
kötőtű másik végére, miközben a szálat feszesen a munka mögött vezetjük.
Az utolsó 2 sort ismételjük, a második kj utáni 4 szemig. (Közben mindkét jelölőt
eltávolítjuk).
Folytatjuk a lusta kötéses szegélyt:
Következő sor [MSz]: 2s, 1 szemet simán átemelünk, 1s a körkötőtűről, Lszáh. 3 szem.
Következő sor [MV]: 3s.
Ezt a két sort addig ismételjük, amíg az összes szem el nem fogy a körkötőtűről (kj-ket
eltávolítjuk).
3 tűs leláncolással a csatlakoztatjuk a szemeket a bal elején szemtartón lévő 3 szemhez.
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BEFEJEZÉS
A kardigán aljánál mindkét sarkot felhajtjuk úgy, hogy a szegély függőleges széle a felső
szélével legyen párhuzamos (mintha szamárfület hajtanánk, a ford. megj.). Megtűzzük
egy gombostűvel, majd pár öltéssel rögzítjük.
Elvarrjuk a szálakat. A kardigánt méretre blokkoljuk. A nyakkivágásnál a gomblyukkal
szemben felvarrjuk a gombot.
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