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Méret: egy méret (S)
Minta: tetszőleges
Kötőtűk: a fonal vastagságának megfelelő
Hozzávalók
·

4 mm-es körkötőtű

·

ez a modell 1 gombolyag "Cotton Color Chaning" fonalból készült (400 m / 100 g)

Szükséges ismeretek
·

lustakötés

·

ráhajtás

·

szaporítás

Rövidítések
·

1SzB – 1 szemet szaporítunk, a szem alatti szál balra dől. A bal tűvel elölről a két
szem közötti keresztszál alá nyúlunk, a keresztszálat a tűre emeljük. Az így
képzett szem hátsó szálába szúrva simán lekötjük.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-left-continental)

·

rh – ráhajtás

·

1SzJ – 1 szemet szaporítunk, a szem alatti szál jobbra dől. A bal tűvel hátulról a
két szem közötti keresztszál alá nyúlunk, a keresztszálat a tűre emeljük. Az így
képzett szem első szálába szúrva simán lekötjük.
(http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-right-continental)

·

s : sima

·

2sö – 2 szemet simán összekötünk
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Felszedünk 5 szemet.
ford. megj: long-tail-cast-on technikával (http://www.knittinghelp.com/video/play/long-tail-cast-on)
1. 2s, 1SzB, 1s, 1SzJ, 2s
2. 2s, 1SzB, 1s, 1SzB, végig sima, amíg már csak 3 szem marad a tűn, 1SzJ, 1s, 1SzJ, 2s
3. 2s, 1SzB, végig sima, amíg már csak 2 szem marad a tűn, 1SzJ, 2s
4. A 2. – 3. –at ismételjük, amíg 18 sorunk nem lesz.
5. 3s, 1rh,*2sö, 1s, 1rh*, a *-ok közötti részt ismételjük, amíg már csak 3 szem marad a tűn
3s
6. Végig sima.
7. 2-6-ig ismételjük, amíg a kívánt méretet el nem érjük, vagy amíg van fonalunk…
8. Leláncoljuk az összes szemet a következő módon: 3 szemet leláncolunk, * 1rh, 1s, a
jobb tűn lévő rh-t és az utána levő szemet áthúzzuk ezen a szemen (leláncoljuk a
következő szemet, úgy, mintha a jobb tűn lévő szem és a ráhajtás csak 1 szem lenne.)
Ismételjük a *-tól, amíg csak 3 szem marad a tűn, 3 szemet leláncolunk.
Figyeljünk oda, hogy maradjon elég fonal a leláncoláshoz!

Jó kötögetést!
Bármilyen kérdésre szívesen válaszol a tervező: coraline@laine-et-plus.com
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