Anyagok
•

Egy gombolyag Fresh From the Cauldron
MCN Sock (80% merinó/10% kasmír/10%
nejlon), 334 m / 115 g

•

Legalább 60 cm hosszúságú, 3,75 mm-es
körkötőtű, vagy olyan vastagságú, amivel
kijön a kötéspróba.

•

Kötésjelölők

•

Blokkoláshoz
gombostűk.

blokkoló

szett

vagy

Méretek
•

22 szem és 24 sor = 10 cm x 10 cm blokkolás után a csipkemintán

•

A kötéspróbának megfelelően, a minta alapján kötött kendő mérete: 107 cm széles és a
közepénél 51 cm hosszú.

•

Anyagigénye körülbelül 302 m

•

A kendő mérete könnyen állítható a Törzs minta kevesebb vagy több ismétlésével.

•

A kötéspróba nem igazán fontos, de változik a szükséges fonalmennyiség és a kendő
végső mérete, ha más fonalat, kötőtűt használunk, vagy ha más a minták ismétlési száma.

Rövidítések
s – sima
f – fordított
e – emel
rh – ráhajtás
2sö – 2 szemet simán összekötünk
eek – emel emel köt. A jobb tűvel a következő szembe szúrunk, mintha simán le akarnánk kötni,
de nem kötjük le, csak átemeljük. A következő szemmel ugyanígy teszünk. A két átemelt szemet
visszatesszük a bal tűre, majd együtt lekötjük.
1e, 2sö, Lszáh – A jobb tűvel a következő szembe szúrunk, mintha simán le akarnánk kötni, de
nem kötjük le, csak átemeljük; a következő 2 szemet simán összekötjük, majd ezen a Leemelt
szemet áthúzzuk
2fö – 2 szemet fordítottan összekötünk.
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Útmutató
•

Felszedünk két szemet. Kötünk négy sort lustakötéssel (minden szem sima). Felszedünk
és lekötünk 2 szemet a munka széléről. Felszedünk és lekötünk két szemet a kezdő sorról.
(6 szem)

•

A Kezdet nevű leszámolható rajz 12 sora szerint dolgozunk egyszer. (30 szem)

•

A Törzs nevű leszámolható rajz 12 sora szerint dolgozunk hétszer. (198 szem)

•

Az Átmenet nevű leszámolható rajz 6 sora szerint dolgozunk egyszer. (209 szem)

•

A Szegély nevű leszámolható rajz 21 sora szerint dolgozunk egyszer. (285 szem)

•

Lazán leláncoljuk a szemeket a következő módon: *2fö, a szemet visszaemeljük a bal
tűre, a *-tól ismételjük a végéig.

Befejezés
A kendőt langyos vízbe áztatjuk, amíg teljesen vizes nem lesz. Kivesszük a vízből a kendőt,
óvatosan megnyomkodjuk, majd törölközők közé helyezzük, és kinyomjuk belőle a vizet. A
kendőt egy száraz, sima felületre helyezzük. A felső szélét egy egyenes vagy egy félhold alak
mentén gombostűzzük. Az alsó szélét az (1rh, 1s, 1rh) -nál kialakuló lyukaknál tűzzük meg.
Amikor teljesen megszáradt, vegyük ki a blokkolásból, dolgozzuk el a szálakat.
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Leszámolható rajzok
A leszámolható rajz csak a munka színét mutatja. A pirossal keretezett rész a minta ismétlődő egysége. A Kezdet és a Törzs részekben nincs
középső szem. A munka visszáján a következő módon dolgozunk: 2s, f amíg már csak 2 szem marad, 2s. Amikor egy dupla ráhajtáshoz érünk a
munka visszáján, az első ráhajtást simán, a másodikat fordítottan kötjük le.

Kezdet

Törzs

Átmenet
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Szegély – baloldal

Szegély – közép

Szegély – jobboldal
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