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Hozzávalók
Fonal
Két színű szetthez:
2x100 g (azaz 2 motring) Malabrigo Rios fonal két kontrasztos színben (például 035 Frank Ochre
és 036 Pearl) vagy
2x50g (azaz 1+1 gombolyag) Lana Grossa Cool Wool fonal két kontrasztos színben

Tű
4 mm-es (patent mintához) és 4,5 mm-es körkötőtű rövid tűvéggel (40 cm damil) (A Knit pro
Symphony sorozatból)
A sapka fogyasztásához 4,5 mm-es zoknikötőtű készlet (ajánlott)
vagy
Addi Crasy Trio Long flexi zoknikötőtű 4mm-es és 4,5 mm-es
Kötéspróba: 10 cm 23 szem és 27 sor, 4,5-es tűvel

Megjegyzések
• a nyakmelegítő és a sapka körbekötéssel készül
• egyszerre 2 szint tekersz a mutatóujjadra, a nyakmelegítőnél a sárga van alul, a szürke felül
ellenkező irányból (videó),
• a sapkánál fordítva.
• normál – egy színnel készült patentmintánál általában az 56 cm-es fejkerületre elég 80 szem,
de kalkuláljátok bele, hogy szinte minden sor 2 szállal van kötve és ez összehúzza a kötést,
ezért kb. 20 százalékkal több szemet kell felszedni ugyanerre a méretre
• Kezdők és azoknak, akik nagyon lazán kötnek a Lana Grossa Cool Wool fonalnál a patent
mintát 3,5 mm-es tűvel a rizsmintát 4 mm-essel kössék.
• a nyakmelegítőnél a szemszámot kettesével tudod növelni vagy csökkenteni, mivel a minta 2vel osztható.
• ha nagyobb méretű sapkát szeretnél, vagy nem elég a szemszám, 12, 24 szemmel tudod
növelni, a fogyasztás 1. sorában a fogyasztócsíkok (3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz)
között nem 13, hanem 15, 17 szem rizsmintát fogsz készíteni és 2 vagy 4 sorral többet kötsz.

Minták
• Patentminta: 1 sima, 1 fordított szem váltakozása – ezt az 1 sort ismétled
• Rizsminta: 1. sor: 1 sima, 1 fordított szem váltakozás
2. sor: 1 fordított, 1 sima szem váltakozása - ezt a 2 sort ismétled
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Nyakmelegítő
Nyakmelegítő – 18 cm magas
A kötés menete:
szedjél fel 102+1 szemet 2 színnel 4,5-e tűvel – lásd videó – 2 színnel kötsz, a szürke szín van
felül, a sárga alul
1.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron, az utolsó szemet simán
összekötöd az elsővel, sárga színnel - kapcsoltad a kört (102 szem)
2.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
3.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
4.kör: 102 sima sárga színnel
5.kör: 1 fordított szürke színnel, 1 sima sárga színnel - végig a soron (102 szem)
6.kör: 102 sima sárga színnel
7.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
8.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
9.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
10.kör: 102 sima sárga színnel
11.kör: 1 sima szürke színnel, 1 sima sárga színnel - végig a soron (102 szem)
12.kör: csak fordított szemeket készítesz – 1 szürke fordított, 1 sárga fordított váltakozása, a
szálak elöl vannak, mindkét szál alatt bújtatod a jobb tűt, először a szűrke színt kötöd le, majd a
következő szemet csak sárga színnel kötöd le – végig a soron (102 szem), (videó)
13.kör: csak fordított szemeket készítesz –1 sárga fordított, 1 szürke fordított, váltakozása (102
szem)
14.kör: végig sima szemeket kötsz 2 két színnel, 1 szürke sima, 1 sárga sima, a sor végén a
keresztszálból szaporítasz 1 szürke sima szemet (103 szem)
15.kör: rizsmintával kötsz tovább 2 színnel, 1 sárga sima, 1 szürke fordított
16.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
17.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
18.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
19.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
20.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
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21.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
22.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
23.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
24.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
25.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
26.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
27.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
28.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
29.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
30.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
31.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
32.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
33.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
34.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
35.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított
36.kör: 1 szürke fordított, 1 sárga sima
37.kör: 1 sárga sima, 1 szürke fordított, ha magasabb nyakmelegítőt szeretnél folytasd a
rizsmintát, a fonalból kitelik
38.kör: végig sima szemeket kötsz 2 két színnel, 1 szürke sima, 1 sárga sima, a sor végén 2
szemet simán összekötsz (102 szem)
39.kör: csak fordított szemeket készítesz –1 sárga fordított, 1 szürke fordított, váltakozása, (102
szem), (videó)
40.kör: csak fordított szemeket készítesz – 1 szürke fordított, 1 sárga fordított váltakozása, (102
szem), (videó)
41.kör: 1 sima sárga színnel, 1 sima szürke színnel - végig a soron (102 szem)
42.kör: 102 sima sárga színnel
43.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
44.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
45.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
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46.kör: 102 sima sárga színnel
47.kör: 1 fordított szürke színnel, 1 sima sárga színnel - végig a soron (102 szem)
48.kör: 102 sima sárga színnel
49.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
50.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
51.kör: 1 sima sárga színnel, 1 fordított szürke színnel - végig a soron (102 szem)
52.kör: leláncolás, választhatod a teljesen sima leláncolást - ahogy szoktad, vagy i-cord
megoldást, vagy én 2 színnel fordítottan láncoltam le a szemeket, 1 szürke fordított, 1 sárga
fordított, a szürke szemet ráemeled a sárgára, 1 szürke fordított, a sárga szemet ráemeled a
szürkére…..végig a soron (videó)

***

Sapka - 1 hét
Sapka – kerülete 56 cm, magassága 20 cm (S-es méret. Ha nagyobbat szeretnél, növeld 12
szemmel a kezdő szemszámot.)
A kötés menete:
szedjél fel 96+1 szemet 2 színnel 4-es tűvel – lásd videó - 2 színnel kötsz, a szürke szín van alul,
a sárga felül
1.kör: 1 sima szürke színnel, 1 fordított sárga színnel végig a soron, az utolsó szemet simán összekötöd az
elsővel, sárga színnel - kapcsoltad a kört (96 szem)
2.kör: 1 sima szürke színnel, 1 fordított sárga színnel végig a soron (96 szem)
3.kör: 1 sima szürke színnel, 1 fordított sárga színnel végig a soron (96 szem)
4.kör: 96 sima szürke színnel
5.kör: 1 fordított sárga színnel, 1 sima szürke színnel végig a soron (96 szem)
6.kör: 96 sima szürke színnel
7.kör: 1 sima szürke színnel, 1 fordított sárga színnel végig a soron (96 szem)

www.1001fonal.hu

1001FONAL KÖZÖS KÖTÉS 2020. OKTÓBER

8.kör: 1 sima szürke színnel, 1 fordított sárga színnel - végig a soron (96 szem)
9.kör: 1 sima szürke színnel, 1 fordított sárga színnel - végig a soron (96 szem)
10.kör: 96 sima szürke színnel
11.kör: 1 sima szürke színnel, 1 sima sárga színnel - végig a soron (96 szem)
12.kör: csak fordított szemeket készítesz – 1 szürke fordított, 1 sárga fordított váltakozása, a
szálak elöl vannak, mindkét szál alatt bújtatod a jobb tűt, először a szűrkeszínt kötöd le, majd a
következő szemet csak sárga színnel kötöd le – végig a soron (96 szem), (videó)
13.kör: csak fordított szemeket készítesz –1 sárga fordított, 1 szürke fordított, váltakozása (96
szem), (videó)
14.kör: végig sima szemeket kötsz 2 két színnel, 1 szürke sima, 1 sárga sima (96 szem)
15.kör: 96 sima szürke színnel
16.kör: végig sima szemeket kötsz 2 két színnel, 1 szürke sima, 1 sárga sima (96 szem)
17.kör: 4,5-es tűvel és rizsmintával kötsz tovább 2 színnel, 1 sárga fordított, 1 szürke sima
18.kör: 1 szürke sima, 1 sárga fordított
19.kör: 1 sárga fordított, 1 szürke sima
18-19. sorokat ismétled 10x, vagy amilyen magasnak szeretnéd a sapkát

Sapka - 2. hét
Fogyasztás
Minden második sorban fogyasztasz, 6 fogyasztócsíkod lesz. Készítheted a sapka tetejét egy
színből, vagy csíkosra, én a rizsmintát folytattam.

1. kör: folytatod a rizsmintát, 6 szem után *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz (az alatta
levő sorban a középső szem fordított legyen), 13 szem rizsminta* 5x ismétled, 3 szemet
hangsúlyos középpel összekötsz, 7 szem rizsminta (84 szem)
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2. kör: rizsminta
3. kör: folytatod a rizsmintát, 5 szem után *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 11 szem
rizsminta* 5x ismétled, 3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 6 szem rizsminta (72 szem)
4. kör: rizsminta
5. kör: folytatod a rizsmintát, 4 szem után *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 9 szem
rizsminta* 5x ismétled, 3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 5 szem rizsminta (60 szem)
6. kör: rizsminta
7. kör: folytatod a rizsmintát, 3 szem után *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 7 szem
rizsminta* 5x ismétled, 3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 4 szem rizsminta (48 szem)
8. kör: rizsminta, ebben a körben átkötheted a szemeket a zoknikötőtűkre, vagy az Addi Crasy
Trio Long flexi zoknikötőtűkre
9. kör: folytatod a rizsmintát, 2 szem után *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 5 szem
rizsminta* 5x ismétled, 3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 3 szem rizsminta (36 szem)
10. kör: rizsminta
11. kör: folytatod a rizsmintát, 1 szem után *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 3 szem
rizsminta* 5x ismétled, 3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 2 szem rizsminta (24 szem)
12. kör: rizsminta
13. kör: *3 szemet hangsúlyos középpel összekötsz, 1 szem rizsminta* 6x ismétled, (12 szem)
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Végeztél a fogyasztással, 12 szemed van a kötőtűkön, elvágod a fonalakat 15-20 cm hosszan és
a vastag tűbe füzöd az egyik színt, csak az azonos színű szemeken füzöd át, megismétled a
másik színnel is. A kötőtűket kihúzhatod a szemekből. Átbújtatod a fonalat a szemeken még
egyszer és a szálakat eldolgozod a visszáján.
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