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CITRON kendő 
Tervezte:  Hilary	  Smith	  Callis	  
Eredeti minta:  http://knitty.com/ISSUEwinter09/PATTcitron.php	  
Lefordítva és közzétéve a szerző engedélyével.  
Fordította:  Török Katalin   www.1001fonal.hu  
 

 
 
Az eredeti mintát a tervező egy motring Malabrigo Lace fonalra készítette, de mivel 
középről indulva kifelé kötjük, bármely vastagságú fonalból bármely méretre 
megköthető. 
 
A vállakra vetve, vagy a nyak köré tekerve szolíd eleganciát ad bármely ünnepi 
öltözetnek. 
 
modell: Hilary Smith Callis  
fotók: Neill Callis 
 
KÉSZ MÉRETE: (blokkolás után) 
Egyenes oldal hossza: 86 cm 
Magasság középen: 35 cm 
 
HOZZÁVALÓK 
 
Fonal:  
Malabrigo Lace Baby Merino [100% Baby Merino gyapjú; 470yd/430m per 50g-os 
motring]; szín: Lettuce;  fonalszükséglet: 1 motring 
 
Ajánlott tű méret: 
1db 60cm hosszú 4 mm méretű körkötőtű 
Mivel mindenki más szorossággal köt, így mindig azt a tű méretet válaszd amellyel az 
alábbi próbakötés méretet leered. 
 
Kellékek: 
Fonalvarró tű 
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PRÓBAKÖTÉS 
24 szem / 36 sor = 10 x10 cm harisnyakötéssel 
  
MEGJEGYZÉSEK 

• A félkör alakú vállkendőt középről indulva kifelé kötjük, így a mérete 
egyénileg megválasztható, lásd a mintában szereplő megjegyzéseket erre 
vonatkozóan.  

• Vastagabb fonalból is megköthető, ekkor válassz a fonalhoz illő tűméretet. 
 

 
 

MINTALEÍRÁS 
 

Rövidítések: 
s = sima szem 
f = fordított szem 
szap = 1 szem szaporítás: a bal tűvel elölről hátrafelé felemeljük a két tűn lévő 
utolsó ill. első szem között futó szálat, majd hátulról lekötjük (make 1) 
 
harisnyakötés: 1 sor sima, 1 sor fordított 
lsutakötés: minden sor sima 

 
KÖZÉPRÉSZ 
 
Szedj fel 3 szemet. 
Köss sima szemekkel 6 sort. 
 
A 6. sor végén ne fordítsd meg a munkát. Forgasd el 90 fokkal az óramutató járásával 
megegyező irányba, és a munka szomszédos széléről szedj fel és köss le simán 3 
szemet (1 szemet minden bordából).   
Ismét forgasd el 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba, majd szedj fel 
és köss le simán 3 szemet (a kezdősor minden szeméből 1 szemet). 9 szem. 
 
(A sorok számozása mellett zárójelben E: eleje, H: háta.) 
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1. Sor (H): 3s, rakj kötésjelölőt, 3f, rakj kötésjelölőt, 3s. 
 
2. sor (E): 3s, emeld át a jelölőt, [1szap, 1s] x 3, 1szap, emeld át a jelölőt, 3s. 13 szem. 
 
3-5. sorok: Folytasd a megkezdett minta szerint, a sorok első és utolsó 3 szeme 
lustakötéssel (minden sorban simán kötve), a kötésjelölők közötti szemek 
harisnyakötéssel 
 
6. sor (E): 3s, emeld át a jelölőt, [1szap, 1s] x 7, 1szap, emeld át a jelölőt, 3s. 21 szem. 
 
7-11. sorok: Folytasd a megkezdett minta szerint. 
 
12. sor (E): 5s, [1szap, 1s] x 12, 4s. 33 szem. 
 
Köss egy sort a megkezdett minta szerint. 
 
 
KENDŐ 
 
Megj.: A további leírásokban “a minta szerint kötünk” azt jelenti, hogy 
harisnyakötéssel dolgozunk (1 sor sima, 1 sor fordított), de az első és az utolsó három 
szemet pedig lustakötéssel (minden sorban simán kötve). 
 
A következő sorokban az 1-7. sorban készül a redőzött csík. A 9. és 19. szaporító 
sorok bővítik a kendő átmérőjét. 
 
Első szakasz: 
1. sor (E):  3s, a következő jelölőig minden szembe szaporítunk úgy, hogy elölről 

és hátulról is lekötjük, 3s. 60 szem.  
2-6. sorok:  A minta szerint kötünk.  
7. sor (E):  3s, a következő jelölőig végig fogyasztunk két szemenként simán 

összekötve, 3s. 33 szem. 
8. sor (H):  A minta szerint kötünk.  
9. sor (szaporító sor) (E):  

3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [2s, 1 szap] x 2, [1s, 1 szap] x 19, [2s, 1 
szap] x 2, a jelölőt átemeljük, 3s. 57 szem. 

10-18. sor:   A minta szerint kötünk.  
19. sor (szaporító sor) (E):  

3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [3s, 1 szap] x 2, [2s, 1 szap] x 18, [3s, 1 
szap] x 3, a jelölőt átemeljük, 3s. 81 szem. 

20. sor (H):  A minta szerint kötünk.  
 
 
Az alábbi szakaszoknál az 1-20. sorokban az első szakasznál lévő leírás szerint 
dolgozunk, KIVÉVE a szaporító sorokat (9. és 19. sor), amelyeket más minta szerint 
kötünk.  
Az alábbiakban minden szakasznál az 1. és 7. sorok végére létrejövő szemek számát, 
és a szaporító sorok mintáját találod. 
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Második szakasz: 
 
1. sor:   156 szem. 
7. sor:   81 szem. 
9. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [4s, 1 szap] x 3, [3s, 1 szap] x 17, [4s, 1 

szap] x 3, a jelölőt átemeljük, 3s. 105 szem. 
19. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [5s, 1 szap] x 3, [4s, 1 szap] x 16, [5s, 1 

szap] x 4, a jelölőt átemeljük, 3s. 129 szem. 
 
Harmadik szakasz: 
 
1. sor:   252 szem. 
7. sor:   129 szem. 
9. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [6s, 1 szap] x 4, [5s, 1 szap] x 15, [6s, 1 

szap] x 4, a jelölőt átemeljük, 3s. 153 szem. 
19. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [7s, 1 szap] x 4, [6s, 1 szap] x 14, [7s, 1 

szap] x 5, a jelölőt átemeljük, 3s. 177 szem. 
 
Negyedik szakasz: 
 
1. sor:   348 szem. 
7. sor:   177 szem.
9. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [8s, 1 szap] x 5, [7s, 1 szap] x 13, [8s, 1 

szap] x 5, a jelölőt átemeljük, 3s. 201 szem. 
19. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [9s, 1 szap] x 5, [8s, 1 szap] x 12, [9s, 1 

szap] x 6, a jelölőt átemeljük, 3s. 225 szem. 
 
Ötödik szakasz: 
 
1. sor:   444 szem. 
7. sor:   225 szem. 
9. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [10s, 1 szap] x 6, [9s, 1 szap] x 11, [10s, 

1 szap] x 6, a jelölőt átemeljük, 3s. 249 szem. 
19. sor (E):  3s, a jelölőt átemeljük, 1 szap, [11s, 1 szap] x 6, [10s, 1 szap] x 10, 

[11s, 1 szap] x 7, a jelölőt átemeljük, 3s. 273 szem. 
 
Megj.: Ha más méretű kendőt szeretnél, köthetsz kevesebb vagy több szakaszt is. Ha 
több szakaszt kötsz, mindenképp 24 szemet szaporíts egyenletesen a szaporító 
sorokban. 
Amikor elkészültél az utolsó szakasz 20. sorával következzen a fodros szegély. 
 
FODROS SZEGÉLY 
Következő sor (E): 3s, a következő jelölőig minden szembe szaporítunk úgy, hogy 
elölről és hátulról is lekötjük, 3s. 540 szem 
11 sort kötünk minta szerint. Minden szemet elkötünk.  
 
BEFEJEZÉS 
Dolgozd el a szálakat. Mosd ki és blokkold a kendőt vigyázva, hogy a felső szegély 
egyenes legyen. 


