
Szivárvány© 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. 

Szivárvány nyakmelegítő 
 

Tervezte és kivitelezte: Benke Erika  

Fonal, kötőtű: NAKO Vals, Prym 

https://fonalam.hu/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nehézségi fokozat: középhaladó 

 

Méret: a kerülete kb. 160 cm, a szélessége kb. 36 cm  

 

Kötéspróba: nem szükséges 

 

 

 

 

 

Hozzávalók:  

- 2 gombolyag NAKO Vals 8923 színkódú Szivárvány nevű fonal  
             (240 m/100 g, 100 % prémium akril)  
https://fonalam.hu/nako-vals-fonalak-271 
- 4-es, 80 cm-es damil hosszúságú körkötőtű 
https://fonalam.hu/koto-horgolotuk-90/kototuk-92 
- 1 elütő színű fonalszál a kezdéshez 
- 4-es horgolótű 
 

 

 

https://fonalam.hu/
https://fonalam.hu/nako-vals-fonalak-271
https://fonalam.hu/koto-horgolotuk-90/kototuk-92
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Minták:  

- csipkeminta a rajz szerint 

 

 
 

Jelmagyarázat: 

               

 
  a színén sima, a visszáján fordított 

  

 
balra dőlő fogyasztás 

      
 
jobbra dőlő fogyasztás 

     
 

o ráhajtás 
          

 
a színén fordított, a visszáján sima 

  
 
a színén is és a visszáján is sima 

 
  mintaismétlés 
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A nyakmelegítő kezdése:  

Az elütő színű fonalból horgoljunk 65-70 láncszemet, a láncszemek alsó felébe szedjünk fel 61 szemet a kötőtűre. 

A csipkeminta szerint kössünk, a mintát összesen 24-szer ismételve, az alábbiak szerint: 

- 3 szegélyszem; a csipkeminta ismétlődő része 3x, 3 szegélyszem. 

 

Befejezés: 

A horgolt láncszemsort óvatosan bontsuk le, a felszabaduló szemeket szedjük fel a kötőtűre. Színével befelé hajtsuk félbe a nyakmelegítőt. 

Dolgozzuk össze a nyakmelegítő két végét, erre több lehetőségünk is van: 

- 3 tűs leláncolással leláncolhatjuk; 

- kötést utánzó öltéssel összevarrhatjuk; 

- összehorgolhatjuk. 

 

 

A nyakmelegítőt hideg finommosószeres vízben legalább fél órát áztatjuk.  Leengedjük róla a vizet, átöblítjük, a mosdó szélén hagyjuk kicsit 

kicsurogni. Egy nagy törölközőben óvatosan átnyomkodjuk, így eltávolítjuk belőle a nedvesség egy részét. Nem csavarjuk, nem centrifugáljuk! 

Egy másik törölközőn kiterítjük, formára igazgatjuk, ha szükséges, blokkoljuk. 

Száradás után a kilógó szálakat eldolgozzuk.  

 

Tipp: A nyakmelegítőt bármilyen hosszúra köthetjük a minta további ismétlésével. Sálnak is köthetjük, ebben az esetben hagyományos 

szemfelszedéssel szedjük fel a szemeket, majd a kívánt hosszúság után a szemeket lazán leláncoljuk.  


