
Férfi sapka és sál 

 

Anyagszükséglet :  242 g  Kramer Wool Barna Türkiz, Fonal Kód: 32808  

                                         (66 g sapka, 176 g sál) 

Tü méret: 3,5-as kötőtü a sapka patenthez, 5-ös tü a sapkához és 7-es tü a sálhoz 

Minta : Patent kötés:  1 sima, 1 forditott. Ezzel készül mindkettő, a sapka és a sál is. 

   

A Sapkát 94 szemre kezdtem és 3,5 tűvel 16 sor patentmintát kötöttem (1 sima,  

1 fordított). Az utolsó patent sorban egyenletesen elosztva 10 szemet szaporitottam  

(kb. minden 9 szem után egy szem szaporitás), igy összesen 104 szem van a kötőtün. 

Tüt cserélünk és a 104 szem kötését ezuttal 5-ös tüvel folytatjuk, ugyancsak egy sima, egy forditottal, összesen 22 sort (patenttöl 

számitva). 

A sapka következő szakaszát, a fogyasztást a következőképpen kötjük tovább: 

• A szemek számát elosztjuk 7 egyenlő részre  

• Az első 3 szemet lekötjük ahogy van (1 sima, 1 forditott). Ha a következő, 4-dik szem forditott, akkor a 4-dik és 5-dik 

szemet forditottan összekötjük, majd 12 szem (1 sima, 1 forditott, ahogy a szemek vannak), aztan ujra 2 szemet 

forditottan összekötünk, majd ujra 12 szem és igy tovább ... Ha nálad a 4-dik szem éppen sima, akkor lekötöd az első 4 

szemet ahogy vannak és az 5-6 szemet kötöd össze forditottan, majd ugyanugy folytatod, 12 szem, 2 forditottan egybe 

stb. Megjegyzés: általában a sapka fogyasztásnál simán szoktam összekötni a szemeket, de mivel az egész sapka egy 

sima, egy forditott, ebben az esetben szebben mutat ha forditottan kötjük össze a szemeket. Természetesen simán is 

mehet, de jobban látszik a fogyasztás. 

• A munka visszáján ugy kötjük a szemeket ahogy vannak. 

• A következő sorban megismételjük az elöbbi sort, 3 szem után kettőt forditottan összekötünk, majd ezuttal 11 szem ( 1 

sima, 1 forditott), 2 szemet forditottan összekötünk, 11 szem és igy tovabb. 

• Valahányszor a munka szinén kötünk, mindig egyel kevesebb szem lesz az összekötött szemek között. Folytatjuk a 

munkát mig a szemszámok leapadnak, hogy minden cikkben, az összekötött szemek között csak 2-2 szem marad. Nem 

szoktam folytatni mig teljesen leapadnak a szemek, hogy ne legyen csucsos a sapka. 

• Elkezdjük a sapka leláncolását: első szemet átvesszük a másik tűre, a következő 2 szemet összekötjük majd áthúzzuk az 

átvett szemen, aztán a következő két szemet ujra összekötjük és áthúzzuk a másik tűn levő szemen és igy folytatjuk mig 

a szemek elfogynak. Azért szoktam igy leláncolni mert igy össze van húzva a vége mintha ráncolva lenne és könyebb 

összevarrni a sapka tetejét és jobban is mutat. 

A Sálat  36 szemre kezdtem és 1 sima 1 forditottal kötöttem 7-es tüvel. 17 cm széles és 190 cm hosszu. Mérete kérésre készült.  

176 g fonal ment bele. 

 

Jó munkát ☺ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  
24 cm 

6 cm 

20 cm 

26cm 


