
Kihívás kendő© Lana-Tex Kézimunka és Gyöngybolt valamint Cinke-major Kft. Minden jog fenntartva. 

A leírás személyes használatra készült, másolása, terjesztése a szerző beleegyezése nélkül tilos. 

A leírás alapján készült termékek árusítása a szerzővel történt megállapodás hiányában tilos. 

Kihívás kendő 
A kendő kezdéséhez (első látásra) hihetetlen mennyiségű szemet kell felszedni, erről kapta a nevét. Az első néhány sorban ugyanilyen 

hihetetlenül gyorsan el is tüntetjük ezt a rengeteg szemet, innentől csupán egy könnyű, tv-nézős projekt. 

 

Tervezte és kivitelezte: Benke Erika https://fonalam.hu/ 

webáruház részére 

                                           

Fonal, kötőtű: Silke Witico Print  https://fonalam.hu/witico-print-fonalak-189 

Prym/ https://fonalam.hu/koto-horgolotuk-90/kototuk-92 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nehézségi fokozat: kezdő 

Méret: kb. 180x40 cm  

Kötéspróba: nem szükséges 

Hozzávalók:  

- 3 gombolyag Silke Witico Print 915 Frézia 
- (150 m/50 g; 50% gyapjú, 50% akril) 
- 3,5-es, 100 cm-es damil hosszúságú körkötőtű  
 

Minták:  

- fordított harisnyakötés: a színén fordított, a visszáján sima 

- lustakötés: a színén is és a visszáján is sima 

- fodrocskák: a mintarajz szerint 
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A kendő kötése: 

- Lazán szedjünk fel 735 szemet (Semmi pánik, meg tudjuk csinálni! Pár sor után alig marad ebből a rengeteg szemből.). 

- A mintarajz alapján kössük le az első 12 sort. 

- A kötés folytatása: 

1. sor: 3 sima, 3 szemet fordítottan összekötünk, fordított az utolsó 6 szemig, 3 szemet fordítottan összekötünk, 3 sima 

2. sor: 3 sima, 3 szemet simán összekötünk, sima az utolsó 6 szemig, 3 szemet simán összekötünk, 3 sima 

3. sor: 3 sima, 3 szemet fordítottan összekötünk, fordított az utolsó 6 szemig, 3 szemet fordítottan összekötünk, 3 sima 

4. sor: 3 sima, 3 szemet simán összekötünk, sima az utolsó 6 szemig, 3 szemet simán összekötünk, 3 sima 

5. sor: 3 sima, 3 szemet fordítottan összekötünk, *két szemet fordítottan összekötünk, 1 ráhajtás* ismételjük az utolsó 7 szemig, 1 fordított, 3 

szemet fordítottan összekötünk, 3 sima 

6. sor: 3 sima, 3 szemet simán összekötünk, sima az utolsó 6 szemig, 3 szemet simán összekötünk, 3 sima 

 

Az 1-6. sorokat ismételjük addig, amíg összesen 9 szem marad a tűn. 

Következő sor: 3 sima, 3 szemet fordítottan összekötünk, 3 sima. 

A maradék szemeket kötést utánzó öltéssel, vagy három tűs leláncolással összedolgozzuk úgy, hogy az utolsó öltésnél/szemnél egyszerre 3 

szemmel dolgozunk. 

 

I. Mintaegység:  Fodrocskák 
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Jelmagyarázat: 

 

 
 

 

Befejezés: 

A kendőt kiöblítjük, (lehetőleg blokkoló pálcákkal) blokkoljuk. Száradás után a kilógó szálakat eldolgozzuk.  

 


