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CHEVAL BLANC AMBRE  
UJJATLAN NYÁRI FELSŐ



Kézimunka: KÖTÉS Nehézségi fok: KEZDŐ

Ujjatlan nyári felső  

Hozzávalók 

Fonal: Fonal: Cheval Blanc Ambre (70% bambusz, 30% pamut, 50g) 

A képen látható modell a fonal 299-es árnyalatából készült. 

Szükséges mennyiség és mérettáblázat: 

Tűk és egyéb eszközök: 

• 3mm és 3,5mm-es kötőtű 

• szemjelölők 

Kötéspróba:  

10x10cm = 24 szem és 32 sor simakötéssel 3,5mm-es tűvel 

Megjegyzések, használt öltések: 

A *-ok közötti részt a sor végéig ismételjük, ha a leírás másképp nem rendelkezik. 

A leírásban az öt fent jelzett konfecióméretre vonatkozó instrukciók zárójelben, 
pontosvesszővel elválasztva szerepelnek, az alábbi módon:  
34-36 (38-40; 42-44; 46-48; 50-52)  

1+1 bordás minta 3mm-es tűvel: 

1. sor: * 1s, 1f *, sima szemmel fejezzük be  
2. sor: * 1f, 1s *, fordított szemmel fejezzük be  
Ezt a két sort ismételjük. 

Simakötés 3,5 mm-es tűvel: 

1. sor (színe): végig sima  
2. sor (visszája): végig fordított  
Ezt a két sort ismételjük. 
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Méret 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52

Fonalszükséglet 
(gombolyag)

7 db 8 db 8 db 9 db 9 db
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1-1 szem szimmetrikus fogyasztás a színén: 

2s, 2 szemet simán összekötünk, végigkötjük a sort a minta szerint, amikor 4 szem marad a 
tűn 1 szemet simán átemelünk, 1s, az átemelt szemet áthúzzuk a sima szem fölött, 2s 

2-2 szem szimmetrikus fogyasztás a színén: 

2s, 3 szemet simán összekötünk, végigkötjük a sort a minta szerint, amikor 5 szem marad a 
tűn 1 szemet simán átemelünk, 2 szemet simán összekötünk, az átemelt szemet áthúzzuk a 
fogyasztott szem fölött, 2s 

Mintaleírás 

Háta: 

A 3mm-es kötőtűre szedjünk fel 101 (111; 121; 129; 145) szemet. 1+1 bordás mintával kötünk, 
sima szemmel kezdve és befejezve az első, és minden páratlan számú sort. 

Amikor kötésünk elérte az 5 cm hosszúságot váltunk a 3,5mm-es tűre és simakötéssel kötjük a 
sort, 35 (34; 31; 34; 31) szem fogyasztást a soron egyenletesen elosztva. A sor végére érve 136 
(145; 152; 163; 176) szem van a tűn. 

Simakötéssel folytatjuk, 26 (26; 32; 26; 18) soronként fogyasztunk 4 (4; 3; 4; 6) x 1-1 szemet 
szimmetrikusan a sor elején és végén (lásd a használt öltések leírásánál). A fogyasztások után 
128 (137; 146; 155; 164) szem van a tűn. 

42,5 cm magasságban a következőképp fogyasztunk:  

• *2 szemet simán összekötünk, 7s* 14 (15; 16; 17; 18)-szer ismételve a **-ok közötti részt, 
2 szemet simán összekötünk. 

• 7 sort simakötéssel kötünk. 

• Következő sor: *2 szemet simán összekötünk, 6s* 13 (14; 15; 16; 17)-szer ismételve a **-
ok közötti részt, 2 szemet simán összekötünk, 5s, 2 szemet simán összekötünk. 

• 7 sort simakötéssel kötünk. 

• Következő sor: 7s, *2 szemet simán összekötünk, 5s* 12 (13; 14; 15; 16)-szer ismételve a 
**-ok közötti részt, 2 szemet simán összekötünk, 5s. 

FIGYELEM! KÖZBEN: 46 cm magasságban elkezdjük az ujjrész kialakítását: a sor elején és 
végén 2-2 szemet leláncolunk, majd a használt öltések részben leírtak szerint fogyasztunk, 
minden 4. sorban a sor elején és végén 1x1 (1x2; 1x2, 1x1; 2x2; 2x2, 1x1) szemet. 

A fenti fogyasztások és az ujjrész kialakítása után 79 (83; 87; 91; 95) szem van a tűn. 

51,5 cm magasságban leláncoljuk a szemeket. 

Eleje: 

37,5 cm magasságig megegyezik a Háta leírásával. 
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37,5 cm magasságban hozzuk létre a nyakkivágást a következő módon: a középső 32 (41; 50; 
59; 68) szemet nem kötjük le. A munkát külön-külön folytatjuk a két oldalon, 2 soronként a le 
nem kötött szemek számát 3x8, 2x6, 3x4 szemmel növelve. Végül lekötjük az összes szemet. 

FIGYELEM! KÖZBEN: 46 cm magasságban elkezdjük az ujjrész kialakítását: a sor elején és 
végén 2-2 szemet leláncolunk, majd a használt öltések részben leírtak szerint fogyasztunk 
minden 4. sorban 1x1, (1x2; 1x2, 1x1; 2x2; 2x2, 1x1) szemet. 

A fenti fogyasztások és az ujjrész kialakítása után 79 (83; 87; 91; 95) szem van a tűn. 

51,5 cm magasságban leláncoljuk a szemeket. 

Befejezés:  

Gallér:  

3 mm-es kötőtűre felszedünk 269 (287; 305; 323; 341) szemet. 1+1 bordás mintával kötünk, 
sima szemmel kezdve és befejezve az első és minden páratlan számú sort. 7 cm magasságban 
leláncoljuk a szemeket. 

A gallért összezárjuk, majd fellvarrjuk a nyakkivágásra következőképpen:  

• a gallér oldalsó összevarrását a háta közepéhez illesztjük, és a gallér szélét szemenként 
felvarrjuk a hátsó nyakkivágásra a középső szemtől mindkét oldalra 39 (41; 43; 45; 47) szem 
hosszan,  

• az ujjkivágáshoz kihagyunk 55 (60; 65; 70; 75) szemet mindkét oldalon,  

• majd további 79 (83; 87; 91; 95) szem hosszan hozzávarrjuk a gallért az eleje 
nyakkivágásához. 

Az elejét és hátát oldalt összevarrjuk. 
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Impresszum 

A mintát tervezte: Cheval Blanc.   
Lefordítva a kiadó engedélyével. 

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.


