
Kék tunika szalag fonalból  
 

Méret: L - XL 

Hozzávalók:  
350 g Violino Kék- Szürke Szalag Fonal, 7-es körkötőtű                              

Kötésminták :  

 Simakötés: a munka szinén sima, visszáján forditott szemek 

 Lustakötés: munka szinén és visszáján is forditottan kötünk, körbe kötés esetén első sor sima, 
        következő forditott, és igy váltakozik ... 

 Lyukacsos  minta: szélszem, 2 szemet simán összekötünk, egy ráhajtás ... ez ismétlődik a sor végéig, majd szélszem. 

 Az elválasztó szemeket a raglán vonalnál simán kötjük. 

 

Kezdés :  fentről, körbe kötve - 92 szem, szemleosztás a fenti ábra szerint: eleje-háta 30-30 szem, ujjak 12-12 szem. A raglán vonal 

(elválasztó vonal) 2-2 szemből áll. Szokás szerint, a raglán vonal előtt és után minden második sorban 1-1 szemet ráhajtással 

szaporitunk. 

 2 sor lusta, a harmadik sorban lyukacsos minta, a negyedikben a szemeket fedetten kötjük.  

        Ezt még 2x megismételjük. Fontos, hogy a lyukacsos mintát mindig egy “szélszemmel” kezdjük 

        és zárjuk a raglán vonal előtt es után, hogy ne essen egymás mellé két ráhajtás (minta ráhajtás 

        és raglán ráhajtás) 

 A harmadik lyukacsos minta után 6 sor lustát kötünk majd újabb (4-dik) lyukacsos minta  

        következik amit ujabb 2 sor lustával zárunk. Sima kötéssel folytatjuk a munkát. 

 

Amikor elértük a következő szemszámokat szétválasztjuk a munkát: eleje-háta 70-70 

                                           szem, ujjak 52-52 szem. Tehát összesen 40 sor (20 lyuk) lett kötve igy mind a négy rész 

                                                                           40 -40 szemmel szaporodott. 

Szétválasztás után a 2-2-2-2 raglán vonal szemeket lekötjük, hogy kialakitsuk a 

                                                                           hónalj ivet, aztán sikban kötjük tovább,  külön-külön mindenik részt. 

 

 

Ujjak:  52 szem – 6 sort kötünk a következő képpen (közben mindenik sor végén 1 szemet fogyasztunk): 

 2 sor lusta kötés, 3-dik sor lyukacsos minta, 4-dik sort fedetten kötjük (itt már sikban kötünk nem körbe), majd ujra 2 sor 

lusta kötés . Ha jól dolgoztunk 46 szem maradt a tűn melyeket szépen leláncoljuk. Ugyanigy megkötjük a másik ujjat is. 

Eleje – Háta: 70-70 szem; eleje es háta egyformára lett kötve sikban a következő képpen: 

 Szétválasztás után minden 4 sor után, az 5-6-dik sor végén 1-1 szemet szaporitunk. Ezt még 4x megismételjük, tehát 

összesen 5x2 szemet szaporitottunk Ezek után a következő sorokban 1x1-1, 1x2-2 illetve 1x3-3 szemet szaporitunk igy a  

szemek száma 70+10+12=92 szem. Diszkrétebben is lehet szaporitani, egyszerűen tovább folytatva az 1-1 szem szaporitást 6 

soronként. 

 2 sor sima következik majd kezdjük a mintás részt: 2 sor lusta, 1 sor lyukacsos, majd a következő sort fedetten kötjük. Ezt 

még 4x megismételjük vagy akár többször is tetszés vagy kellő hosszúság szerint. 

 A munka alját 4 sor lusta kötéssel zárjuk. Ugyanigy megkötjük a hátát is. 

 

Összeállitás:  nagyon egyszerű, csak oldalt összevarrni. Én személy szerint az 

alsó mintás részt szabadon hagytam, nem varrtam össze kétoldalt. 

  

A raglán vonal 28 cm. 

 

Kellemes kötögetést  
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