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A Platte River a hagyományos kétszínű minta és a modern forma
kombinációja. Az ujjak és a törzs rész kétszínű bordás passzéja még
látványosabbá teszi a pulóvert. Vékony (sport, 24-26 szem/10cm)
fonalból kötve a Platte River tömör és meleg, ugyanakkor könnyű és
puha viselet.
Ez a leírás csak a női 34-es méretet tartalmazza, de könnyen átméretezhető, ha a szemszámot 16 többszöröseivel növeljük/csökkentjük (88 szem elöl és hátul).
FONAL, KÖTŐTŰ, KÖTÉSPRÓBA
Fonal: 4-4 gombolyag a főszínből (FSz), és a kontraszt színből (KSz) „Brown Sheep Nature Spun
Sport” (50 g / 168 m) fonalból.
Kötőtű: 2,25 mm és 2,75 mm vastag kötőtűk, mindegyikből egy 40 cm és egy 60 cm hosszú
körkötőtű és ugyanilyen vastagságú, mindkét végén hegyes kötőtű készletek.
Kötéspróba: 8 szem x 9 sor = 2,54 cm x 2,54 cm harisnyakötéssel, a kétszínű mintával, a vastagabb
tűvel kötve.
A kötött darab méretei:
Mellbőség: 83,5 cm
Hossz a hónaljig: 38 cm
Teljes hossz: 48 cm
Ujja hossza: 32 cm
MEGJEGYZÉSEK A MINTÁHOZ

Feltétlenül olvassuk el, mielőtt nekilátnánk a kötésnek!
Ez a minta sport vékonyságú fonalat használ, nagyon vékony tűkkel. Ahhoz, hogy a megfelelő
alakot, hosszat és raglánfogyasztást kapjuk, a kötéspróbánál a sorok számának is stimmelnie kell.
Ha a kötéspróba nem stimmel, inkább használjunk fingering (vékonyabb, 28 szem/10 cm) fonalat.
A törzs két oldalán és a raglánfogyasztásnál varrást utánzó szemek vannak. Ezeket fordított
szemként kell kezelni, főszínt használva. A fogyasztásokat és szaporításokat a varrást utánzó
szemek mindkét oldalán készítjük.
A raglánfogyasztásnál, a fordított, varrást utánzó szem mindkét oldalán FSz-nel kötünk 1-1 szemet,
így egy éles raglánvonalat kapunk, ami látványnak sem utolsó. A fogyasztásokat ezen Fsz-nel
kötött szemek előtt/után végezzük.
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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.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/slip-slip-knit-continental)

LEÍRÁS
TÖRZS
FSz-t használva a vékonyabb, 60 cm-es tűvel felszedünk 270
szemet. A szemeket körré kapcsoljuk, vigyázva, nehogy
megtekeredjenek a tűkön. Csatlakoztatjuk a KSz-t és elkezdjük a kétszínű bordás passzét a következő módon: az első 135
szemen keresztül *2s KSz, 2f FSz szemeket kötünk folyamatosan, 2s KSz, 1f FSz-nel befejezve.*
A *-ok közötti részt még egyszer megismételjük.
Ezt a kétszínű bordás mintát folytatjuk, amíg el nem érjük a
4 cm-es hosszt. Most a vastagabb tűre váltunk és 1 sort kötünk végig simával a FSz-nel, közben egyenletesen elosztva
szaporítunk 2 szemet. A 2-2 varrást utánzó szemet a pulóver
két oldalán továbbra is minden körben kötjük. 272 szem van
most a tűkön. A következő sorban elkezdjük a színes mintát. (A leszámolható rajzot lásd lejjebb!)
Egyenesen (fogyasztások és szaporítások nélkül) dolgozunk, amíg a munkadarabunk el nem éri a
kezdéstől mért 8,5 cm-t, varrást utánzó szemmel befejezve.
A következő körben kezdjük a derékvonal fogyasztását a következők szerint: 2sö, kötünk tovább a
következő varrást utánzó szem előtti 2 szemig, eek, 1f. Ezt még egyszer megismételjük a kör végéig. Ezt a kört ismételjük minden 6. körben még 7-szer. Összesen 32 szemet fogyasztottunk. 240
szem van most a tűkön. 9 sort egyenesen kötünk tovább, varrást utánzó szemmel befejezve.
A következő körben kezdjük a mellvonal szaporítását a következők szerint: 1 szemet szaporítunk a
következő szemből, majd a varrást utánzó szem előtti szemig kötünk a minta szerint, 1 szemet
szaporítunk a következő szemből, 1f. Ezt még egyszer megismételjük a kör végéig. Ezt a kört
ismételjük minden 6. sorban még 7-szer. Összesen 32 szemet szaporítottunk. 272 szem van most a
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tűkön. Egyenesen kötünk tovább, míg a munkadarab el nem éri a kezdéstől mért kb. 43 cm-es
méretet, vagy a kívánt hosszt a hónaljig. A kör vége és a varrást utánzó fordított szem előtt 7
szemmel fejezzük be a kötést. A következő 15 szemet szemtartóra helyezzük, majd kötünk tovább
a következő varrást utánzó szem előtti 7 szemig, a következő 15 szemet szemtartóra tesszük,
dolgozunk a kör végéig. 242 szem marad a tűkön. A megmaradt szemeket egy újabb szemtartóra
helyezzük, és az eddig elkészült darabot félretesszük, amíg az ujjakkal elkészülünk.

UJJAK
A vékonyabb, mindkét végén hegyes kötőtűket használva felszedünk 71 szemet. A szemeket
egyenletesen elosztjuk a tűkön, majd körré kapcsoljuk. Kétszínű bordás passzét kötünk 2,5 cm
hosszan a következő módon: 1f FSz,*2s KSz, 2f FSz * 2s KSz. A *-ok közötti részt ismételjük
Vastagabb tűkre váltunk, kötünk egy sort végig simával FSz-nel. Közben 2 szemet egyenletesen
elosztva szaporítunk; a kör elején a varrást utánzó fordított szemet a továbbiakban is minden
körben kötjük.
A színes minta szerint kötünk innen. A varrást utánzó fordított szemet Fsz-nel kötjük, és mindkét
oldalán 1-1 szemet szaporítunk minden körben, amíg el nem érjük a 99 szemet. Innen egyenesen
kötünk tovább a minta szerint. Amikor a munkadarab eléri a kezdéstől mért kb. 33 cm-es hosszt, és
amikor a mintával 1 sorral vagyunk az előtt a pont előtt, ahol a törzsön befejeztük; a varrást utánzó
szem előtti 7 szemig kötünk. A következő 15 szemet szemtartóra tesszük, végig kötjük a kört. 84
szem maradt a kötőtűn. Félretesszük az ujjat, majd készítünk még egy ugyanilyet.

AZ UJJAK ÉS A TÖRZS CSATLAKOZTATÁSA
Az első ujjat a következő módon csatlakoztatjuk:
FSz-nel felszedünk 1 szemet (varrást utánzó szem), kötésjelölőt helyezünk el (kör vége),
végigkötjük az első ujj szemeit,
felszedünk 1 szemet FSz-nel (varrást utánzó szem), végigkötjük a hát szemeit,
felszedünk 1 szemet FSz-nel (varrást utánzó szem), végigkötjük a második ujj szemeit,
felszedünk 1 szemet FSz-nel (varrást utánzó szem), végigkötjük az eleje szemeit.
Még egy kört kötünk a jelölőig egyenesen, a varrást utánzó szemeket továbbra is FSz-nel,
fordítottan kötjük. 414 szem van a tűkön.
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A RAGLÁNVONAL KIALAKÍTÁSA
A következő körben, majd az azt követő 3 körben 1-1 szemet fogyasztunk a 4 varrást utánzó szem
mindkét oldalán a következők szerint: 1s FSz, 2sö, kötünk a következő varrást utánzó szem előtti 3
szemig eek, 1s FSz, 1f FSz, 2sö. Ezt megismételjük a törzsnél, eek, 1s FSz, 1f FSz-nel befejezve. 382
szem van most a tűkön. 1 kört kötünk fogyasztás nélkül.
A következő, és minden második körben 8-8 szemet fogyasztunk az előzőek szerint, összesen 21szer. 214 szem marad. FSz-nel kötünk egy kört a varrást utánzó szemek kivételével végig simával,
közben fogyasztunk 1-1 szemet az eleje és a háta közepén. A kört 1f-tal fejezzük be.
Vékonyabb tűkre váltunk és egy sort kötünk 1s, 1f patentmintával; a kört 1f-tal fejezzük be. A
következő körben 2sö, * a patentmintával dolgozunk 2 szemmel a varrást utánzó szemig, 2sö, 1f,
2sö *. A *-ok közötti részt még 2-szer megismételjük, a patentmintával dolgozunk 2 szemmel a
varrást utánzó szemig, 2sö, 1f. 1 kört kötünk a patentmintával, 1f-tal befejezve a kört. Következő
kör: 2sö, * a patentmintával dolgozunk 2 szemmel a varrást utánzó szemig, eek, 1f, 2sö *. A *-ok
közötti részt még 2-szer megismételjük, a patentmintával dolgozunk 2 szemmel a varrást utánzó
szemig, eek, 1f. 1 kört kötünk a patentmintával. Az összes szemet leláncoljuk.
A pulóvert a méreteknek megfelelően, a szokásos módon blokkoljuk, majd örömködünk!
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SZÍNES MINTA, LESZÁMOLHATÓ RAJZ
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