Vellamo zokni
Imádom a csíkos zoknikat, de néha jólesik egy
kis kihívás. A mintás csíkok a lábszár és a lábfej
részen feldobják a zoknit, és a kötést is sokkal
izgalmasabbá teszik.
Vellamo a vizek kegyelmes asszonya a finn mitológiában. A Vellamo zokni lábszárát díszítő
mintát a tenger viharos hullámzása ihlette.
A zoknikat a lábujjaktól kötjük. 8-as formájú
szemfelszedést (Figure-8 cast on) használunk,
a sarok rövidített sorokkal készül. Ezeket a
technikákat itt nem ismertetjük, ismertnek
feltételezzük. Rengeteg leírást lehet találni
online, keresésre fel!
Fonalszükséglet
Rellana Flotte Socke (75 % gyapjú, 25 % nylon; 50 g / 210 m) vagy hasonló zoknifonal
·
·

50 - 100 g a fő színből (barna) (A)
50 g az elütő színűből (világoskék) (B)

Kötéspróba
31 szem és 42 sor harisnyakötéssel (színén sima, visszáján fordított) = 10 cm x 10 cm
Megjegyzés: a mintás rész általában nem olyan rugalmas, mint a harisnyakötés. Érdemes
ebből a részből próbakötést csinálni, ha biztosra akarunk menni a zokni méretét illetően.
Kötőtűk
Harisnyakötőtű készlet 2,5 mm-es, vagy olyan vastagságú, amivel kijön a kötéspróba.
Méret
Átlagos női méret
Rövidítések
Szap1 1 szemet szaporítunk
s
sima

Leírás
Az A színnel 8-8 szemet szedünk fel a 8-as formájú szemfelszedési móddal (Figure-8 cast
on) Mindkét tűn lekötjük egyszer a szemeket. Szétosztjuk a szemeket 4 tűre (4 szem
minden tűn). 4 s, hogy a lábfej tetejére érjünk.
Szaporító kör:
Simával kötünk az 1. tűn lévő utolsó szemig, Szap1, 1s
1s, Szap1, simával kötünk végig a 2. tűn.
Simával kötünk a 3. tűn lévő utolsó szemig, Szap1, 1s
1s, Szap1, simával kötünk végig a 4. tűn.
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A Szaporító kört kötjük mindaddig, amíg minden tűn 10 szem lesz (összesen 40 szem).
Ezután minden második körben kötjük a Szaporító kört, amíg minden tűn 16 szem lesz
(összesen 64 szem)
Az A színnel dolgozunk, amíg a munka eléri az 5 cm-es hosszt. A B színre váltunk. A
színcseréknél lévő kis lépcsőket így kerülhetjük el:
·
·

Simával kötünk egy kört az új színnel
Amikor az új színnel a második kört kezdenénk kötni, az első szem alatti szemet (a régi
színből, az előző körben) a bal tűre vesszük és a kör első szemével együtt lekötjük. A
kötést az új színnel folytatjuk.

4 kört kötünk a B színnel, 4 kört az A színnel. Az 1. Rajz minden sorát lekötjük (körönként 8szor ismétlődik a minta). Addig folytatjuk a csíkozást (4 kör az A színnel, 4 kör a B színnel),
míg a munka hossza a sarok hátuljához szükségesnél kb. 5 cm-rel rövidebb, és a csíkozásban
az A szín jönne.
1 kört kötünk az A színnel. Elkezdjük a rövidített sorokat a sarokhoz. Minden sorban 2 szemet
hagyunk lekötetlenül (1-et 1-et a két tűn), mindaddig, amíg csak 12 szem marad (a 2 tűn
összesen). Kötünk egy kört az összes szemmel. Majd ugyanezeket a lépéseket visszafelé
megismételjük, befejezzük a sarkot.
A sarok után folytatjuk a csíkozást, amíg a munka eléri a kb. 8 cm-es méretet sarok végétől és
a csíkozásban a B szín jönne. A 2. Rajz szerint dolgozunk (körönként 4-szer ismétlődik a
minta)
4 kört kötünk az A színnel, 4 kört a B színnel. 1 kört kötünk az A színnel, majd 1s 1f
patentmintával folytatjuk, 5 cm hosszan. Lazán leláncoljuk a szemeket.

1. Rajz
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2. Rajz
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