
Szinátmenetes Pulover  6-12 hónapos babáknak ! 
 

Anyagszükséglet :  Összesen: 85 g Junior Batik Kék, Fehér, Lila, Türkiz (SZ) 

                85g Super Baby Fehér (F) 

                                   Sapka: 44 g (40g F + 4g SZ); Pulover: 126 g (80g F + 46g SZ)                                             

Pulover :  

• Patent minta: 1 sima, 1 forditott; 3 tű  

• Pulover: sima kötés (visszáján forditott) 4 körkötőtű  

• Az elválasztó szemeket a raglán vonalnál forditottan kötjük, a ráhajtásokat 
csavart simával, hogy ne legyen lyuk. 

   Kezdés :  fentről, nyaktól  80 szem, 10 sor patent. A nyakrészt nem kötöttem körbe. 

   Szemek beosztása patent után: eleje-háta 24-24 szem, ujjak 12-12 szem. A 

raglán vonal (elválasztó vonal) 2-2 szemből áll és forditottan kötjük. 

A patent utáni első sort a következőképpen kötjük: 12 szem sima, 1 ráhajtás, 2 szem 

forditott, 1 ráhajtás, 24 szem sima, 1 ráhajtás, 2 szem forditott, 1 ráhajtás, 12 szem 

sima, 1 ráhajtás, 2 forditott, 1 ráhajtás, 24 szem sima, 1 ráhajtás, 2 forditott, 

1 ráhajtás.  

Ezzel vége az első sornak, de nem forditjuk meg a munkát hanem tovább kötünk. 

Igazából itt a második sorban kezdődik a körbe kötés. Innen kezdve a sima szemeket 

csavartan kötjük, az-az elölről szurjuk bele a tűt, a forditott szemekbe pedig hátulrol 

A második sorban a ráhajtásokat csavart simával kötjük, hogy ne legyen lyuk. Ajánlatos 

egy jelzőt (pl. Biztos tűt) használni, hogy tudjuk mikor kezdődik egy új sor. Mivel  

a nyakrész nem volt körbe kötve, azt is lehet referencia pontként használni. 

Így kötjük tovább a pulcsit mig el nem érjük a megfelelő  méretet. Lényegében a raglán 

szaporitás minden páratlan sorban történik, a páros sorokat fedetten kötjük. 

Összesen 38 sort kötünk és ha jól dolgoztunk, mivel minden második sorban szaporitottunk 2-2 szemet a raglán vonalnál, az eredeti 

szemszámokhoz 38 szemet adva a következő szemszámokat kaptuk:          

Eleje, háta = 62, 62 szem (24+38); Ujjak = 50, 50 szem (12+38). A 2-2-2-2 szem raglán vonal szemeket leláncoljuk, igy szépen kialakul 

a karöltő. 

 

Elejét , hátát egy darabban körbe kötjük (2x62=124 szem) - 35 sort kötünk simán, majd a 36-dik sorban minden 10 szem után két 

szemet összekötünk. Tűt cserélünk és folytatjuk patent mintával – 1 sima, 1 forditott. 14 sor után leláncoljuk a szemeket. 

Csikozás: Természetesen tetszés szerint lehet csikozni a pulovert. Ez esetben a következőképpen volt csikozva: nyakrész - patent 

fehér (F) 10 sor; 14 sor F, 6 sor szinátmenetes (SZ); 6 F; 6 SZ; 6F. Elérkeztünk a szétválasztáshoz. Eleje-háta: 10 SZ; 10 F; 10SZ; 6 F; 14 

sor patent SZ. Ujjak: 6 F, 6 SZ; 6 F; 6 SZ; 6 F; 6 SZ; 12 sor patent SZ. 

 

Ujja ( 50 szem): az ujját mindvégig simán kötjük. Én nem kötöttem körbe az ujjakat, de ajánlatos körbe kötni, igy kevesebb munka 

van az eldolgozással, varrással. Az elválasztás utan 6 sor szinátmenetes fonallal folytatjuk az ujjakat, majd fehérre váltunk. Innen 

kezdve 6 soronként váltjuk a fonalat és minden váltásnál a sor elején-végén egy-egy szemet fogyasztunk.Összesen 5x váltottunk, 

tehát 5x2 szemet fogyasztottunk mig 36 szem maradt a tűn. Tűt váltunk és 3-as tűvel megkötjük az 1 sima-1 forditott patentet (12 

sor) majd leláncoljuk a szemeket. 
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