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Méret 

egy méret, 53 cm fejbőség, 23 cm teljes hossz (a visszahajtandó passzéval együtt) 

Hozzávalók 

Fonal: Phil RANDONNEES 

3 gombolyag ECRU (törtfehér), 1 gombolyag AMBRE (borostyánsárga) (Összetétel : 45% akril, 
40% gyapjú, 10% alpaka, 5% viszkóz) fonal az 1001fonaltól (www.1001fonal.hu) 

Eszközök:
• 4 mm-es kötőtű 

• 4,5 mm-es kötőtű 

• Segédtű csavart mintához 

Használt öltések  

• 3/3 Bordás minta : 3 szem sima, 3 szem fordított  

• Csavart minta, a diagram szerint 

Kötéspróba
A diagrammon látható csavart minta 4,5mm-es tűvel kötve: 36	szem	=	15	cm	x	36	sor	=	14,5	cm.	

Fontos, hogy ellenőrizzük a kötéspróbát, ha túl szorosan kötünk, eggyel nagyobb tűvel kössünk, 
ha túl lazán, akkor eggyel kisebb tűvel. 

Leírás 

4 mm-es tűvel és a sárga szinnel felszedünk 128 szemet és a 3/3 bordás mintát kötjük 9 cm-es 
magasságig (4 sor sárga, utána a törtfehérrel folytatjuk), az elso sorban 3 fordított szemmel 
kezdve és 2 fordított szemmel befejezve. 

4,5 mm-es tűvel folytatjuk, a diagram szerinti csavart mintával. A diagram 1. szemével kezdünk, 
a 18 szemes bekeretezett részt 7-szer ismételjük és 2 fordított szemmel fejezzük be. 

A bordás passzé szélétő számítva 14,5 cm magasságban az alábbiak szerint fogyasztunk : 
minden 3 fordított szemből álló csoportban fogyasztunk egy szemet (114 szem marad). 4 sorral 
feljebb minden megmaradt 2 fordított szemből fogyasztunk még egy szemet (99 szem marad). 

A bordás passzé szélétő számítva 17,5 cm-es magasságban az alábbiak szerint fogyasztunk : a 
szemeket kettesével simán összekötjük. (50 szem). A következő sorban újra kettesével simán 
összekötjük a szemeket. A megmaradt szemeken átfűzzük a szál végét és erősen összehúzzuk. 

Összevarrjuk a sapka két szélét a kötés visszáján, a passzénál 5 cm-en a kötés színén 
(felhajtandó rész). A sárga fonallal 8 cm-es pompont készítünk, felvarrjuk a sapka tetejére. 
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Diagram (jelmagyarázat) 

= sima szem (a visszáján fordított) 

= fordított szem (visszáján sima) 

= 9 szemet balra keresztezünk: 4 szemet átteszünk a segédtűre, a kötés elé helyezzük, a 
következő 5 szemet a minta szerint lekötjük, a segédtűn lévő 4. szemet visszatesszük a bal tűre 
és fordítottan lekötjük, a 3 maradék szemet a minta szerint kötjük le. 
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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: 134/18 

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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