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Női sapka és nyakmelegítő 

Sapka 
Méret: 48cm x 26cm  

Szedjünk fel 82 szemet 3,5mm-es kötőtűvel, 1 sima, 
1 fordított bordás mintával. Kössünk 4cm 
magasságig bordás passzét (1 sima, 1 fordított végig 
a soron). 

Váltsunk az 5mm-es kötőtűre és simakötéssel (színén 
végig sima, visszáján végig fordított szemek) 
folytassuk. 20cm (44 sor) simakötés után a következő 
sorban fogyasszunk végig a soron 2-2 szemet simán 
összekötve, a sor végére 41 szem marad. köv. sor: 
végig fordított 

köv. sor: 1 sima, utána végig fogyasztunk 2-2 szemet 
simán összekötve. 21 szem marad. 

A fonal véget húzzuk át a szemeken, húzzuk össze és 
varrjuk el. 

Láthatatlan öltéssel varrjuk össze a sapkát, varrjuk rá 
a pompomot.  

Női nyakmelegítő 
Méret: 117cm x 40cm  

Kötésminta: (5 + 2 szem többszörösén)  

1. sor (kötés színén): * 3 sima, 1 ford., 1sima *, a  
* *-ok közötti részt ismételjük a sor végéig, 2 sima 
szemmel befejezve 

2. sor: 2 ford, * 1 sima, 1 ford., 1 sima, 2 ford. *, a  
* *-ok közötti részt ismételjük a sor végéig 

Ezt a két sort ismételjük. 

A nyakmelegítő elkészítéséhez szedjünk fel 197 
szemet 5mm-es kötőtűvel, kössünk 40cm 
magasságig (= 112 sor) a megadott kötésmintával. 
Láncoljuk le a szemeket. A nyakmelegítő két végét 
varrjuk össze láthatatlan öltéssel. 
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Hozzávalók 

Fonal:  
Phildar Phil Mikado 
Arlequin színben 

• sapka: 100g 

• nyakmelegítő: 400g 
(Megj.: a méret 
változtatásával - 
kevesebb szemmel 
kezdve és/vagy 
keskenyebbre kötve - 
200g-ból elkészíthető egy 
normál méretű egyszer 
áthajtott csősál) 

Tűk és egyéb eszközök: 

• 3,5mm-es kötőtű 

• 5mm-es kötőtű 

• 1 db pompom (Phildar) 

Kötéspróba 

10x10 cm simakötéssel:  
17 szem x 22 sor 

Nyakmelegítő kötéspróba: a 
megadott kötésmintát 5mm-
es tűvel kötve 33 szem = 20 
cm, 28 sor = 10 cm
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Férfi sapka és nyakmelegítő 

Sapka 
Méret: 53cm x 30cm  

Mackókötés:  

(páratlan számú szemen kötjük) 

1. sor: minden szem sima 

2. sor: 1 szélszem, * 1 sima egy sorral lejjebb öltve, 1 
ford *, a*-ok között ismételjük, 1 szélszem 

Szedjünk fel 79 szemet 5mm-es kötőtűvel 
mackókötéssel 5cm magasságig (ez lesz a 
visszahajtott passzé). Simakötéssel folytassuk, az első 
sorban 13 szaporítást egyenletesen elosztva. 92 
szem van a tűn. 

28cm (=62 sor) simakötés után 2 szemenként simán 
összekötjük a szemeket. 46 szem marad. 

1 sor fordított. 

A köv. sorban 2 szemenként simán összekötjük a 
szemeket. 23 szem marad. A fonal véget húzzuk át a 
szemeken, húzzuk össze és varrjuk el. 

Láthatatlan öltéssel varrjuk össze a sapkát, hajtsuk 
vissza a passzérészt 5 cm magasságban.  

Férfi nyakmelegítő 
Szedjünk fel 121 szemet 5mm-es kötőtűvel, kössünk 
30cm magasságig (= 102 sor) a fenti mackókötéssel.  

Láncoljuk le a szemeket.  

A nyakmelegítő két végét varrjuk össze láthatatlan 
öltéssel. 
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Hozzávalók 

Fonal:  
Phildar Phil Mikado Gravier 
színben 

• sapka: 200g 

• nyakmelegítő: 200g 

• sapka és nyakmelegítő 
együtt: 300g 

Tűk és egyéb eszközök: 

• 5mm-es kötőtű 

Kötéspróba 

10 x 10 cm simakötéssel:  
17 szem x 22 sor  

10 x 10 cm a megadott 
mackókötéssel:  
17 szem x 34 sor 
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Lelőhely 

1001fonal 
Fonalbolt Budapesten és az Interneten 

Budapest, XIII.  
Hollán Ernő utca 22.  

www.1001fonal.hu 
Email: info@1001fonal.hu 
Telefon: 06 30 8393518 

Impresszum 

A mintát tervezte: Phildar.   
Lefordítva a kiadó engedélyével. 

Kiadó: 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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