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Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KÖZÉPHALADÓ

Szimpla fogyasztás (szfogy): két szemet simán 
összekötünk 

Dupla fogyasztás (dfogy): 2 szemet átemelünk, a 
következő szemet simán kötjük, az előzőleg átemelt 
szemeket áthúzzuk a lekötött szemen. 

3mm-es tűre felszedünk a) 79, b) 87, c) 93, d) 103 szemet, 
simakötéssel kötünk. 

a) 7 cm (24 sor), b) 8 cm (28 sor), c) 9,5 cm (34 sor), d) 
10cm (36 sor) magasságban a) 12, b) 14, c) 16, d) 18 
szemet fogyasztunk az alábbiak szerint: 
a) 7 sima, [ dfogy, 9 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
hatszor ismételjük. 
b) 10 sima, [ dfogy, 8 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
hétszer ismételjük. 
c) 5 sima, [ dfogy, 8 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
nyolcszor ismételjük. 
d) 4 sima, [ dfogy, 8 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
kilencszer ismételjük. 

a) 67, b) 73, c) 77, d) 85 szem marad. 

6 sor simakötés után a) 12, b) 14, c) 16, d) 18 szemet 
fogyasztunk az alábbiak szerint: 
a) 6 sima, [ dfogy, 7 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
hatszor ismételjük, 1 sima. 
b) 9 sima, [ dfogy, 6 sima ], a [ ] közötti részt összesen  
hétszer ismételjük, 1 sima. 
c) 4 sima, [ dfogy, 6 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
nyolcszor ismételjük, 1 sima. 
d) 3 sima, [ dfogy, 6 sima ], a [ ] közötti részt összesen 
kilencszer ismételjük, 1 sima. 

a) 55, b) 59, c) 61, d) 67 szem marad. 

�2 1001fonal mintagyűjtemény: Baba szett

1. SAPKA 

Méretek 

a) koraszülött (fejkörfogat 
35cm)  
b) újszülött (39cm) 
c) 3 hónapos (41cm) 
d) 6 hónapos (45cm) 

Hozzávalók 

Fonal: 

Phildar Lambswool az 
1001fonaltól 
(www.1001fonal.hu,  
51% gyapjú, 49% akril,  
50g = 134m)  
1 gombolyag szürke színben 

Tűk és egyéb eszközök: 

‣ 3mm-es kötőtű 

Kötéspróba: 

10cm simakötéssel, 3mm-es 
tűvel: 26 szem, 35 sor 

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.  

http://www.1001fonal.hu
mailto:info@1001fonal.hu
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Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KÖZÉPHALADÓ

6 sor simakötés után a) 12, b) 14, c) 16, d) 18 szemet fogyasztunk az alábbiak szerint:  
a) 5 sima, [ dfogy, 5 sima ], a [ ] közötti részt összesen hatszor ismételjük, 2 sima.  
b) 8 sima, [ dfogy, 4 sima ], a [ ] közötti részt összesen  hétszer ismételjük, 2 sima.  
c) 3 sima, [ dfogy, 4 sima ], a [ ] közötti részt összesen nyolcszor ismételjük, 2 sima. 
d) 2 sima, [ dfogy, 4 sima ], a [ ] közötti részt összesen kilencszer ismételjük, 2 sima. 

a) 43, b) 45, c) 45, d) 49 szem marad. 

4 sor simakötés után a) 12, b) 14, c) 16, d) 18 szemet fogyasztunk az alábbiak szerint:  
a) 4 sima, [ dfogy, 3 sima ], a [ ] közötti részt összesen hatszor ismételjük, 3 sima.  
b) 7 sima, [ dfogy, 2 sima ], a [ ] közötti részt összesen  hétszer ismételjük, 3 sima.  
c) 2 sima, [ dfogy, 2 sima ], a [ ] közötti részt összesen nyolcszor ismételjük, 3 sima. 
d) 1 sima, [ dfogy, 2 sima ], a [ ] közötti részt összesen kilencszer ismételjük, 3 sima. 

a) 31, b) 31, c) 29, d) 31 szem marad. 

4 sor simakötés után a) 12, b) 7, c) 8, d) 9 szemet fogyasztunk az alábbiak szerint:  
a) 3 sima, [ dfogy, 1 sima ], a [ ] közötti részt összesen hatszor ismételjük, 4 sima.  
b) 7 sima, [ szfogy, 1 sima ], a [ ] közötti részt összesen  hétszer ismételjük, 3 sima.  
c) 1 sima, [ szfogy, 1 sima ], a [ ] közötti részt összesen nyolcszor ismételjük, 4 sima.  
d) [ szfogy, 1 sima ], a [ ] közötti részt összesen kilencszer ismételjük, 4 sima. 

a) 19, b) 24, c) 21, d) 22 szem marad. 

a) b) c) 2 sor, d) 4 sor simakötés után a) c) 1 sima, majd végig szfogy, b) d) végig szfogy a soron. 

a) 10, b) 12, c) 11, d) 11 szem marad. 

1,5 cm-t kötünk simakötéssel, majd elvágjuk a fonalat és áthúzzuk a szemeken, és elvarrjuk a 
fonalvéget. 

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

Fogyasztás:  

fogy: 1 szemet átemelünk, a következő szemet simán 
kötjük, az előzőleg átemelt szemet áthúzzuk a lekötött 
szemen. 

össz: 2 szemet simán összekötünk 

A talphoz szedjünk fel a) 35, b) 37, c) 39, d) 41 szemet 
2,5mm-es kötőtűre és lustakötéssel kössünk 2 sort. 

A középső szemet szemjelölővel megjelöljük, és a 
következő sorban a kötés mindkét szélén és a középső 
megjelölt szem két oldalán is szaporítsunk 1-1 szemet. 
Ezután  ugyanígy folytatjuk a szaporítást 2 soronként, még 
a) kétszer, b) háromszor, c) négyszer, d) ötször. Végül a) 
47, b) 53, c) 59, d) 65 szem van a tűn. 

Simakötéssel kötünk 6 sort, majd 4 szemet így 
fogyasztunk: 
a) 16 sima, fogy, össz, 7 sima, fogy össz, 16 sima (43 szem 
marad) 
b) 19 sima, fogy, össz, 7 sima, fogy össz, 19 sima (49 szem 
marad) 
c) 21 sima, fogy, össz, 9 sima, fogy össz, 21 sima (55 szem 
marad) 
d) 23 sima, fogy, össz, 11 sima, fogy össz, 23 sima (61 
szem marad) 

2 sorral magasabban 4 szemet így fogyasztunk: 
a) 15 sima, fogy, össz, 5 sima, fogy össz, 15 sima (39 szem 
marad) 
b) 18 sima, fogy, össz, 5 sima, fogy össz, 18 sima (45 szem 
marad) 
c) 20 sima, fogy, össz, 7 sima, fogy össz, 20 sima (51 szem 
marad) 
d) 22 sima, fogy, össz, 9 sima, fogy össz, 22 sima (57 szem 
marad) 

2 sorral magasabban 4 szemet így fogyasztunk: 
a) 14 sima, fogy, össz, 3 sima, fogy össz, 14 sima (35 szem 
marad) 
b) 17 sima, fogy, össz, 3 sima, fogy össz, 17 sima (41 szem 
marad) 
c) 19 sima, fogy, össz, 5 sima, fogy össz, 19 sima (47 szem 
marad) 
d) 21 sima, fogy, össz, 7 sima, fogy össz, 21 sima (53 szem 
marad) 
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2. KISCIPŐ 

Méretek 

a) koraszülött 
b) újszülött 
c) 3 hónapos 
d) 6 hónapos 

Hozzávalók 

Fonal: 

Phildar Lambswool  
az 1001fonaltól 
(www.1001fonal.hu,  
51% gyapjú, 49% akril,  
50g = 134m)  
1 gombolyag szürke színben 

Tűk és egyéb eszközök: 

‣ 3mm-es kötőtű 

‣ elasztikus cérna 

‣ szemjelölő 

Kötéspróba: 

10cm simakötéssel, 2,5mm-es 
tűvel: 29 szem, 38 sor 



Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KÖZÉPHALADÓ

Csak a) b) méret: 
1 sima, 1 fordítottból álló bordás mintával kötünk tovább 4 soron keresztül miközben  
a) az első sorban egy szemet szaporítunk. (36 szem marad) 
b) az első sorban 1 szemet fogyasztunk. (40 szem marad) 

a) b) Leláncoljuk a szemeket. 

Csak c) d) méret: 
2 sorral magasabban 4 szemet így fogyasztunk: 
c) 18 sima, fogy, össz, 3 sima, fogy össz, 18 sima (43 szem marad)  
d) 20 sima, fogy, össz, 5 sima, fogy össz, 20 sima (49 szem marad) 

Csak c) méret:  
1 sima, 1 fordítottból álló bordás mintával kötünk tovább 4 soron keresztül miközben az első 
sorban 1 szemet fogyasztunk. (42 szem marad) Leláncoljuk a szemeket. 

Csak d) méret:  
2 sorral magasabban 4 szemet így fogyasztunk: 19 sima, fogy, össz, 3 sima, fogy össz, 19 sima 
(45 szem marad) 

1 sima, 1 fordítottból álló bordás mintával kötünk tovább 4 soron keresztül miközben az első 
sorban 1 szemet fogyasztunk. (44 szem marad) Leláncoljuk a szemeket. 

A fentieknek megfelelően elkészítjük a cipő párját. Összevarrjuk a varrásokat. A bordás 
passzérészbe elasztikus cérnát fűzünk. 
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Lelőhely 

A minta elkészítéséhez szükséges fonalat és tűt 
megvásárolhatja az 1001fonalnál: 

1001fonal - Fonalbolt Budapesten és az Interneten 

Budapest, XIII. Hollán Ernő utca 22.  

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

http://www.1001fonal.hu
mailto:info@1001fonal.hu
http://www.1001fonal.hu
mailto:info@1001fonal.hu
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Háta
3 mm-es kötőtűre szedjünk fel a) 60, b) 62, c) 64, d) 70 
szemet szürke színnel és kössünk simakötéssel. 

a) 8cm (28 sor), b) 10 cm (36 sor), c) 12 cm (42 sor), d) 14 
cm (50 sor) magasságban kialakítjuk a raglánt: a kötés 
mindkét szélén 2-2 szemet leláncolunk. Majd 2 soronként 
leláncolunk: 
a) 1x1 [1x2, 2x1], a [ ] közötti részt összesen négyszer 
ismételjük, 2x1 szemet. 
b) 2x1 [1x2, 3x1], a [ ] közötti részt összesen háromszor 
ismételjük, 2x1 szemet. 
c) 1x2 szemet, majd 17x1 szemet 
d) 1x2 szemet, majd 18x1 szemet. 

a) 17cm (60 sor), b) 20cm (70 sor), c) 23cm (80 sor), d) 
26cm (90 sor) magasságban leláncoljuk a maradék a) 18, 
b) 20, c) 22, d) 26 szemet. 

Jobb eleje
3 mm-es kötőtűre szedjünk fel a) 49, b) 51, c) 53, d) 59 
szemet szürke színnel és kössünk simakötéssel.  

a) 8cm (28 sor), b) 10 cm (36 sor), c) 12 cm (42 sor), d) 14 
cm (50 sor) magasságban kialakítjuk a raglánt: a kötés bal 
szélén 2 szemet leláncolunk. Majd 2 soronként 
leláncolunk: 
a) 1x1 [1x2, 2x1 szemet], a [ ] közötti részt összesen 
négyszer ismételjük. 
b) 2x1 [1x2, 3x1 szemet], a [ ] közötti részt összesen 
háromszor ismételjük. 
c) 1x2 szemet, majd 15x1 szemet 
d) 1x2 szemet, majd 16x1 szemet. 

a) 12,5cm (44 sor), b) 15 cm (52 sor), c) 17 cm (60 sor), d) 
20 cm (70 sor) magasságban kialakítjuk a raglánt másik 
oldalon: a kötés jobb szélén a) 2 szemet b) c) d) 1 szemet 
leláncolunk. Majd 2 soronként leláncolunk: a) 2x1, 1x2, 
2x1 szemet, b) 2x1, 1x2, 3x1 szemet, c) d) 7x1 szemet. 

Eközben a) 14cm ( 50 sor), b) 17cm (60 sor), c) 20cm (70 
sor), d) 23cm (80 sor) magasságban kialakítjuk a 
nyakkivágást, ehhez leláncoljuk a középső a) 6, b) 8, c) 8, 
d) 11 szemet, majd a két oldalt külön-külön fejezzük be. A 
kötés nyakkivágás oldalán 2 soronként leláncolunk a) b) 
1x3, 1x2, c) 2x3, d) 1x4, 1x3 szemet. 

  

�6 1001fonal mintagyűjtemény: Baba szett

3. KARDIGÁN 

Méretek 

a) koraszülött 
b) újszülött 
c) 3 hónapos 
d) 6 hónapos 

Hozzávalók 

Fonal: 

Phildar Lambswool  
az 1001fonaltól 
(www.1001fonal.hu,  
51% gyapjú, 49% akril,  
50g = 134m)  
a) b) mérethez: 2 gombolyag, 
c) d) mérethez: 3 gombolyag 
szürke 

Tűk és egyéb eszközök: 

‣ 3mm-es kötőtű 

‣ 2,5 mm-es horgolótű 

‣ 4-5 db gomb 

Kötéspróba: 

10cm simakötéssel, 3mm-es 
tűvel: 26 szem, 35 sor 



Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KÖZÉPHALADÓ

a) 16cm (56 sor), b) 19 cm (66 sor), c) 22 cm (76 sor), d) 25 cm (86 sor) magasságban 
leláncoljuk a maradék 3 szemet. 

Befejezzük a nyakkivágás másik oldalát. 

Elkészítjük a bal elejét a jobb eleje tükörképeként. 

Jobb ujja
3 mm-es kötőtűre szedjünk fel a) 39, b) 41, c) 43, d) 47 szemet szürke színnel és kössünk 
simakötéssel. A kötés mindkét szélén 1-1 szemnyire a szélétől így szaporítunk: 
a) 8 sor simakötés után: 1x1 szem szap, majd 6 soronként 3x1 szem szap. (47 szem a tűn)  
b) 8 soronként 2x1 szem szap, majd 6 soronként 2x1 szem szap. (49 szem a tűn)  
c) 10 soronként 3x1 szem szap, majd 8 sor simakötés után 1x1 szem szap. (51 szem a tűn)  
d) 10 soronként 2x1 szem szap, majd 8 soronként 3x1 szem szap. (57 szem a tűn) 

a) 9cm (32 sor), b) 9,5 cm (34 sor), c) 13 cm (46 sor), d) 15 cm (52 sor) magasságban kialakítjuk 
a raglánt: a kötés mindkét szélén 2-2 szemet leláncolunk. Majd 2 soronként a kötés mindkét 
szélén leláncolunk: 
a) 1x1 [1x2, 2x1 szemet], a [ ] közötti részt összesen négyszer ismételjük.  
b) 2x1 [1x2, 3x1 szemet], a [ ] közötti részt összesen háromszor ismételjük.  
c) 1x2 szemet, majd 15x1 szemet 
d) 1x2 szemet, majd 16x1 szemet. 

Eközben a) 17cm (60 sor), b) 18,5cm (64 sor), c) 23cm (80 sor), d) 25,5cm (88 sor) 
magasságban a kötés jobb oldalán leláncolunk a) 1x3, majd 2x2 szemet, b) 3x3 szemet, c) 1x3, 
majd 2x4 szemet, d) 3x5 szemet szemet. A kötés bal oldalán leláncolunk 1x1 szemet, majd 2 
sorral feljebb 1x1 szemet. 

Elkészítjük a bal ujját a job ujj tükörképeként. 

Összeállítás:
Az ujjakat a raglánhoz illesztjük. A hosszabb szél illeszkedik a háta raglánhoz. Összevarrjuk a 
széleket.  

2,5mm-es horgolótűvel fehér színnel körbehorgoljuk az eleje és a nyakkivágás szélét 1 sor 
hamis kispálcával és 1 sor rövidpálcával. Horgolás közben 2 láncszemmel alakítsuk ki a 
gomblyukakat a jobb eleje szélén: a) b) mérethez 4, c) d) mérethez 5 gomblyukat helyezzünk el 
egyenletesen elosztva, az elsőt a nyakkivágás magasságában, az utolsót 1 cm-rel az alja felett. 

Varrjuk fel a gombokat. Használhatunk patentokat is a stabil záródás érdekében. 
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