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Tunika, ruha, hatalmas pulcsi 

Hozzávalók 

Fonal: Phildar Phil Mikado Camouflage színben (www.1001fonal.hu) 

Szükséges mennyiség és mérettáblázat: 

Tűk és egyéb eszközök: 

• 5mm-es kötőtű 

• 4mm-es horgolótű 

• szemjelölők 

Kötéspróba:  

10x10 cm simakötéssel: 17 szem x 22 sor 5mm-es kötőtűvel 

Mintaleírás 

Háta
Az 5mm-es kötőtűre szedjük fel a) 94 – b) 100 – c) 106 – d) 114 – e) 124 szemet és kössünk 
simakötéssel. 

Minden 10. sorban mindkét szélén fogyasztunk 1-1 szemet, összesen 9-szer.  [a) 76 – b) 82 – c) 
88 – d) 96 – e) 106 szem marad a tűn] 

A kezdéstől mért 45cm magasságban simakötéssel folytatjuk. 63 cm magasságban 
szemjelölővel megjelöljük a szélszemeket (ez lesz a karkivágás).  

A kezdéstől mért a) 82 – b) 83 – c) 84 – d) 85 – e) 86 cm magasságban elkezdjük a vállak 
formázását. Mindkét szélén leláncolunk a) 3x7 szemet  - b) 3x8 szemet – c) 3x9 szemet – d) 3x10 
szemet – e) 1x11 és 2x12 szemet. 
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Közben elkezdjük a nyakkivágás formázását: láncoljuk le a középső a) b) c) 20 – d) e) 22 szemet 
és utána a két oldalt külön-külön kötjük tovább. A nyakkivágás szélén láncoljunk le 1x7 szemet. 

Eleje
A hátával megyező módon készítjük.  

A kezdéstől mért a) 77 – b) 78 – c) 79 – d) 80 – e) 81 cm magasságban elkezdjük a nyakkivágás 
formázását. Láncoljuk le a középső a) b) c) 16 – d) e) 18 szemet és utána a két oldalt külön-
külön kötjük tovább. A nyakkivágás szélén láncoljunk le 1x3, 1x2 és 1x1 szemet.  

Közben elkezdjük a vállak formázását. A kezdéstől mért a) 82 – b) 83 – c) 84 – d) 85 – e) 86 cm 
magasságban a hónaljkivágásnál leláncolunk a) 3x7 szemet  - b) 3x8 szemet – c) 3x9 szemet – 
d) 3x10 szemet – e) 1x11 és 2x12 szemet.  

A másik oldalt is fejezzük be ugyanígy. 

Ujjak
Az 5mm-es kötőtűre szedjük fel a) 64 – b) 68 – c) 72 – d) 76 – e) 78 szemet és kössünk 
simakötéssel. A kezdéstől mért 10cm magasságban jelöljük meg a szélszemeket (ez lesz a 
visszahajtott passzé), majd kössünk simakötéssel tovább.  

A megjelölt szemektől mért a) 53 – b) 52,5 – c) 51,5 – d) 50,5 – e) 48,5 cm magasságban 
leláncoljuk a szemeket.  

Elkészítjük a másik ujját a fentiek szerint. 

Összeállítás
Varrjuk össze az vállvarrásokat. Az ujjakat illesszük a helyükre a megjelölt szemek közé.  

Varrjuk össze az oldalvarrásokat és az ujjak hosszanti varrásait, az ujjakat hajtsuk fel a passzénál.  

4mm-es horgolótűvel a ruha alját és nyakkivágását horgoljuk körbe 1 sor simapálcával. 
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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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Lelőhely 

1001fonal 
Fonalbolt Budapesten és az Interneten 

Budapest, XIII.  
Hollán Ernő utca 22.  

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