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Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KEZDŐ

Sapka 
Egy méret: 50 x 30cm 

Hozzávalók 

Fonal: Phildar Phil Randonnees fonal az 1001fonaltól (www.1001fonal.hu) 

Szükséges mennyiség: 2 gombolyag Indigo színben 

Eszközök: 4,5	és	5	mm-es kötőtű 

Öltések: 

3/3-as passzé minta: 3 sima, 3 fordított, végig váltakozva a soron 

Godron minta: 3 sor simakötés (színén simán, visszáján fordítottan kötünk), 3 sor fordított 
simakötés (színén fordítottan, visszáján simán kötünk). 

Kötéspróba: 

10cm	a	3/3-as	passzé mintával, 4,5mm-es kötőtűvel: 25 sor	

10x10cm a godron mintával, 5mm-es kötőtűvel: 18 szem x 24 sor	

Leírás 

A 4,5mm-es kötőtűre szedjünk fel 92 szemet és kössünk 15cm-t 3/3-as passzé mintával (lásd az 
öltéseknél), 3 sima szemmel kezdve és 2 fordított szemmel végezve a sort. 

Az 5mm-es tűre váltva kötünk tovább a godron mintával (lásd az öltéseknél). 

30cm magasságban áthúzunk egy fonalat a szemeken és összehúzzuk. 

Rejtett öltéssel összevarrjuk a sapkát. 
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Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KEZDŐ

Sál 
Méretek: a) 45 x 250cm, b) 30 x 190 cm 

Hozzávalók: 

Fonal: Phildar Phil Randonnees fonal az 1001fonaltól (www.1001fonal.hu)  

Szükséges mennyiség: a) 13, b) 7 gombolyag Indigo színben 

Eszközök: 

5, 5 mm-es kötőtű	

Kötéspróba: 

10x10cm = 15 szem x 31 sor lustakötéssel 

Leírás: 

Az 5,5mm-es kötőtűre szedjünk fel a) 68, b) 45 szemet és kössünk lustakötéssel a) 250cm, b) 
190cm magasságig. Láncoljuk le a szemeket, dolgozzuk el a fonalvégeket.
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Impresszum 

A mintát tervezte: Phildar.   
Lefordítva a kiadó engedélyével. 

1001fonal / Katalog Bt 
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 22. 
www.1001fonal.hu  
Email: info@1001fonal.hu, Tel: 06 30 8393518 

A füzet teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt 
áll. A jelen mintafüzet részben, vagy egészben 
történő sokszorosítása, másolása, digitális 
tárolása és/vagy közzététele tilos.  

A minták csak személyes célokra használhatók, kereskedelmi célokra való felhasználás, 
gyártás tilos.
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