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Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: HALADÓ

Csíkos minta:  

[6 sor barna, 4 sor fehér], a [] közötti részt a) 6-sor, b) 7-
szer, c) 8-szor, d) 10-szer, e) 11-szer ismételjük összesen, 
majd 6 sor barna, 8 sor fekete. 

Háta
Felszedünk a) 75, b) 81, c) 87, d) 93, e) 99 szemet 3mm-es 
tűvel, fekete színnel és 3 sima, 3 fordított szemből álló 
bordás mintát kötünk 4 cm magasságig (14 sor). Barna 
színnel és 3,5mm-es tűre váltva folytatjuk a munkát 
simakötéssel, b), c), e) méret esetén 1-1 szemet 
szaporítunk a sor elején és végén. 

a) 18 cm (54 sor), b) 20cm (60 sor), c) 22cm (66 sor), d) 
24cm (72 sor), e) 27cm (82 sor) magasságban a 
karkivágáshoz 2 soronként fogyasztunk: mindkét szélen 
leláncolunk a) b) 1x3 szemet, 1x2 szemet, 3x1 szemet, c) 
1x3 szemet, 1x2 szemet, 1x1 szemet, d) 1x3 szemet, 2x2 
szemet, 3x1 szemet, e) 1x3 szemet, 2x2 szemet, 2x1 
szemet. 

Marad a) 59, b) 67, c) 77, d) 73, e) 83 szem. 

a) 30 cm (90 sor), b) 34cm (102 sor), c) 38cm (114 sor), d) 
41cm (124 sor), e) 45cm (136 sor) magasságban a vállak 
kialakításához 2 soronként mindkét szélen leláncolunk:  
a) 2x3 szemet, 2x4 szemet 
b) 3x4 szemet, 1x5 szemet,  
c) 3x5 szemet, 1x6 szemet, 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Méretek 

a) 2 éves (mellbőség 52cm) 
b) 4 éves (mellb. 56cm) 
c) 6 éves (mellb. 60cm) 
d) 8 éves (mellb. 64cm) 
e) 10 éves (mellb. 69cm)  

Hozzávalók 

Fonal: 

Phildar Partner az 1001fonaltól 
(www.1001fonal.hu, 50% 
polyamid, 25% gyapjú, 25% 
akril, 50g = 125m) 

‣ barna (Tourbe) színből  
a) 4, b) 4 , c) 5, d) 5, e) 6 
gombolyag 

‣ fekete (noir), fehér (blanc) 
színekből 1-1, 6 éves 
mérettől 2-2 gombolyag 

Tűk és egyéb eszközök: 

‣ 3 és 3,5mm-es kötőtű 

Kötéspróba: 

10cm simakötéssel, 3,5mm-es 
tűvel: 23 szem, 30 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.  

A minták csak személyes célokra használhatók, 
kereskedelmi célokra való felhasználás, gyártás tilos.
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d) 2x4 szemet, 2x5 szemet,  
e) 1x5 szemet, 3x6 szemet. 

Eközben a nyakkivágás kialakításához leláncoljuk a középső a) 9, b) 11, c) 13, d) e) 15 szemet, 
majd a két oldalon külön-külön folytatjuk a leláncolást: 2 soronként leláncolunk 1x6, 1x5 
szemet. 

Eleje: 
A háta leírás szerint kezdjük elkészíteni. a) 10cm (30 sor), b) 12cm (36 sor), c) 14cm (42 sor), d) 
16cm (48 sor), e) 19cm (58 sor) magasságban a középső a) b) c) 35 szemet d) e) 43 szemet az 
ábra szerinti norvégmintával kötjük. Az ábra megkötése után barna színnel, simakötéssel 
folytatjuk. 

Eközben a) 18 cm (54 sor), b) 20cm (60 sor), c) 22cm (66 sor), d) 24cm (72 sor), e) 27cm (82 sor) 
magasságban a karkivágáshoz 2 soronként fogyasztunk: mindkét szélen leláncolunk a) b) 1x3 
szemet, 1x2 szemet, 3x1 szemet, c) 1x3 szemet, 1x2 szemet, 1x1 szemet, d) 1x3 szemet, 2x2 
szemet, 3x1 szemet, e) 1x3 szemet, 2x2 szemet, 2x1 szemet. 

Marad a) 59, b) 67, c) 77, d) 73, e) 83 szem. 

a) 27 cm (82 sor), b) 31cm (94 sor), c) 34cm (102 sor), d) 37cm (112 sor), e) 41cm (124 sor) 
magasságban a nyakkivágás kialakításához leláncoljuk a középső a) 13, b) 15, c) 15, d) e) 17 
szemet, majd a két oldalon külön-külön folytatjuk a leláncolást:  
a) b) 1x3, 2x2, 2x1 szemet 
c) d) e) 1x3, 2x2, 3x1 szemet. 

a) 30 cm (90 sor), b) 34cm (102 sor), c) 38cm (114 sor), d) 41cm (124 sor), e) 45cm (136 sor) 
magasságban a vállak kialakírásához 2 soronként a karkivágás szélen leláncolunk:  
a) 2x3 szemet, 2x4 szemet  
b) 3x4 szemet, 1x5 szemet,  
c) 3x5 szemet, 1x6 szemet, 
d) 2x4 szemet, 2x5 szemet,  
e) 1x5 szemet, 3x6 szemet. 

A másik oldalon is így készítjük el a karkivágást. 

Ujjak
Felszedünk a) b) 45, c) d) e) 51 szemet 3mm-es tűvel, fekete színnel és 3 sima, 3 fordított 
szemből álló bordás mintát kötünk a) 3cm (10 sor) b) c) d) e) 4 cm (14 sor) magasságig. Csíkos 
mintával (ld. leírás feljebb) és 3,5mm-es tűre váltva folytatjuk a munkát simakötéssel, az első 
sorban a) d) 1 szemet szaporítunk, b) e) 3 szemet szaporítunk, c) 1 szemet fogyasztunk.  

Marad a) 46, b) 48, c) 50, d) 52, e) 54 szem. 

A sor szélétől egy szemnyire 
a) 12 soronként 3x1 szemet, majd 10 sor után 1x1 szemet szaporítunk (54 szem)  
b) 8 soronként 6x1 szemet, majd  6 soronként 2x1 szemet szaporítunk (64 szem)  
c) 6 soronként 12x1 szemet szaporítunk (74 szem) 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d) 8 soronként 6x1 szemet, majd 6 soronként 7x1 szemet szaporítunk (78 szem)  
e) 8 soronként 8x1 szemet, majd 6 soronként 6x1 szemet szaporítunk (82 szem) 

a) 18,5 cm (56 sor), b) 22cm (66 sor), c) 25,5cm (76 sor), d) 38cm (96 sor), e) 35cm (106 sor) 
magasságban a karkivágáshoz 2 soronként fogyasztunk: mindkét szélen leláncolunk a) 1x3, 
7x2, 1x3 szemet b) 1x4, 1x3, 4x2, 2x3, 1x4 szemet, c) 1x4, 6x3, 2x4 szemet, d) 2x4, 5x3, 1x4, 1x5 
szemet, e) 1x5, 2x4, 4x3, 1x4, 1x5 szemet. 

Leláncoljuk a maradék 14 szemet. Elkészítjük a másik ujját a fentiek szerint. 

Nyakkivágás passzé: Felszedünk a) 90, b) 94, c) 102, d) 106, e) 110 szemet 3mm-es tűvel, barna 
színnel, 1 sima, 1 fordított szemből álló bordás mintát kötünk 2,5 cm magasságig (8 sor), majd 
egy sort simán kötünk, és egy másik színnel simakötéssel kötünk néhány sort, majd húzzuk ki a 
szemekből a kötőtűt. (Ezek a sorok csak ideiglenes kötésül szolgálnak, a nyakpánt felvarrásakor 
bontjuk őket vissza.) 

Összeállítás: 
Varrjuk össze az oldalát, a vállvarrásokat, az ujjak oldalát. Varrjuk fel az ujjakat. Szemről szemre 
haladva, az ideiglenes kötés utolsó sorát szemenként visszabontva hátraöltéssel varrjuk a 
helyére a nyakpántot a kötés színoldalán. 

Norvégminta:  

a) b) c) mérethez 
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d) e) mérethez: 

�5 1001fonal mintagyűjtemény: Mosómedvés pulóver

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 
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