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Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KEZDŐ

Méret 

a) 34/40 - b) 42/44 - c) 46/52  

Hozzávalók 

Fonal: PHIL DÉGRADÉ: a) 9 - b) 10 - c) 12 gombolyag PÉTUNIA színű (összetétel: 100% pamut) 
fonal az 1001fonaltól (www.1001fonal.hu) 

Eszközök: 

• 4,5 mm-es kötőtű 

• 5 mm-es kötőtű 

• szemjelölők 

Felhasznált technikák 

lustakötés: minden sort simán kötünk 

2s, 2f patentkötés: 2 sima, 2 fordított 

harisnyakötés: 1 sor sima, 1 sor fordított 

Kötéspróba 

Harisnyakötéssel 5 mm-es kötőtűn 18 szem x 22 sor = 10 x 10 cm. 

Leírás 

HÁTA és ELEJE 

Szedjünk fel 5 mm-es kötőtűre a) 186 - b) 192 - c) 198 szemet és helyezzünk szemjelölőt a 
középső a) 72 - b) 78 - c) 84 szem elé és mögé a karöltő megjelöléséhez. 

Mindkét oldalon 57 szem maradt az oldalvarráshoz. 

Kössünk harisnyakötéssel a) 28 cm-t (60 sor) - b) 30,5 cm-t (66 sor) - c) 34 cm-t (74 sor). 

Váltsunk 4,5 mm-es kötőtűre és kössünk 3 cm-t (8 sor) lustakötéssel. 

Láncoljuk le a szemeket, közben helyezzünk szemjelölőt jobbról a a) 66. - b) 69. - c) 72. szem 
után (= háta középvarrás) és balról az a) 54. - b) 57. - c) 60. szem után (= eleje középvarrás). 

Készítsük el a poncsó másik felét hasonló módon. Leláncoláskor helyezzük a szemjelölőket 
jobbról az a) 54. - b) 57. - c) 60. szem után (= eleje középvarrás) és balról a a) 66. - b) 69. - c) 72. 
szem után (= háta középvarrás). 
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ÖSSZEÁLLÍTÁS 

Varrjuk össze a poncsó két felét: az eleje közepvarrás a) 54 - b) 57 - c) 60 szem, a háta 
közepvarrás a) 66 - b) 69 - c) 72 szem hosszú. 

A munka színén szedjünk fel az eleje alja mentén 4,5 mm-es kötőtűvel a) 126 - b) 134 - c) 146 
szemet. Kössünk 2s, 2f patentkötéssel 3,5 cm-t, majd láncoljuk le a szemeket. Az 1. sort 2s 
szemmel kezdjük és fejezzük be. 

Készítsünk passzét a háta aljára is azonos módon. 

Hajtsuk félbe a poncsót és varrjuk össze az oldalait 35 cm hosszan. 

Készítsünk rojtot a karkivágásokba: Vágjunk 3 db kb. 35 cm-es szálat, hajtsuk félbe és 
csomózzuk két szem közé. A rojtokat egymástól 2 szemnyire helyezzük el, és vágjuk őket 18 cm 
hosszúra. 
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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 

Phildar ref.szám:  
kiscipő: N° 147 - T17 - 44, 147/51 
kesztyű: N° 147 - T17 - 437, 147/52 

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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