
Wings Mitts 
Tervezte: Susanna IC on Ravelry and at ArtQualia.com  

Fordította: Benke Erika a https://fonalam.hu/ webáruház részére 

 

 
 

 

Ez az ujjatlan kesztyű egy nagyon szép 

csipkemintával készült, amely finom, repülő 

szárnyakra emlékeztet. A csipkeminta 

hullámzását a legtöbb hosszan színátmenetes 

fonal, mint pl. a Noro Cashmere Island, szépen 

kiadja, de nagyon mutatós lehet egyszínű 

fonalból is. 

A kesztyű köthető síkban is, ezzel 

megkönnyítve a csipkeminta kötését. Az 

eredeti kesztyű egyszerű, gomblyuk-szerű 

nyílással készült a hüvelykujj számára, a 

leírásban is ez szerepel, de szerepel benne a 

kötött hüvelykujj is. A patent minta nagyon 

rugalmas, és ezáltal a méret megfelelő a 

legtöbb női kézre, de könnyen át is 

méretezhető néhány szem hozzáadásával a 

patentkötéssel készült részen.

Méret: egy méret 

Fonal: bármilyen DK vagy light worsted vastagságú fonal, összesen kb. 165 m 

Fonalajánlatunk: https://fonalam.hu/scheepjes-wanderlust-fonalak-185 

https://fonalam.hu/scheepjes-stonewashed-fonalak-187 

https://fonalam.hu/himalaya-everyday-fonalak-112 

https://fonalam.hu/himalaya-everyday-rengarenk-fonalak-115 

https://fonalam.hu/fonalak_79/szinatmenetes_fonalak_80/scheepjes-colour-crafter-velvet-

fonalak-106 

Kötéspróba: 24 szemx32 sor = 10x10 cm 2 sima, 2 fordított patentmintával, enyhén megnyújtva 

Tű: 3,75 mm egyenes tű, 4 mm-es zoknikötőtű a hüvelykujjhoz (opcionális) 

Kiegészítők:  

- kötésjelölők (nem szükséges);  

- segédtű,  

- gyapjúvarrótű. 
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A kesztyű kötése: 

Szedjünk fel 57 szemet, kössük meg külön-külön mindkét kesztyűt. Vegyük figyelembe, hogy 

mintarajz csak egy függőleges ismétlést tartalmaz, amit összesen 5-ször kell ismételni a kesztyű 

elkészítéséhez. A kötés megkönnyítéséhez a csipke-panel kezdetéhez és végéhez kötésjelölőt is 

tehetünk. 

A hüvelykujj nyílásához a szemek szürkével ki vannak emelve, és csak azokban a sorokban kell 

dolgozni vele, amelyikben jelölve van (37. és 38. sorok). A nyílást óvatosan alakítsuk ki, hogy ne 

legyen túl szűk.  

Ha hüvelykujjat akarunk kötni később, akkor tegyünk félre segédtűre 6 szemet, ha nem, akkor 

egyszerűen láncoljuk le ezeket a szemeket. A következő sorban ugyanitt szedjünk fel 6 szemet, és 

folytassuk a kötést a 2x2 szemes patentmintával. Lazán láncoljuk le a szemeket, hogy rugalmas és 

kényelmes legyen használatkor. 

 

A hüvelykujj kötése (opcionális): 

A segédtűre félretett 6 szemet tegyük zoknikötőtűre, majd szedjünk fel 10 szemet a hüvelykujj-nyílás 

körül. A szemeket (16 szem) osszuk el 3 zoknikötőtűre. Az élő (a segédtűről származó) szemekkel 

kezdve a kötést kössünk 2x2-es patentmintával összesen 7 sort (vagy tetszőleges hosszúságot), és 

lazán láncoljuk le a szemeket. 

 

 

Jelmagyarázat: 

left hand: bal kéz 

right hand: jobb kéz 

k on RS; p on WS: a színén sima, a visszáján 

fordított 

p on RS; k on WS: a színén sima, a visszáján 

fordított 

yo: ráhajtás 

k2tog: jobbra dőlő fogyasztás 

ssk: balra dőlő fogyasztás 

p2tog: jobbra dőlő fordított fogyasztás 

p2tog tbl: balra dőlő fordított fogyasztás 

 : minta ismétlés 

 : a hüvelykujj kialakításának a helye 

 

 

 

 

Befejezés: 

Matracöltéssel varrjuk össze a kesztyűt, ügyelve a 2x2-es patentminta illeszkedésére. Dolgozzuk el a 

kilógó szálakat. Óvatosan blokkolhatjuk a csipkét, de nem szükséges, mert a minta használat közben 

ki fog nyílni. 

 

 

 

 

 



 Mintarajz: 

 

 

 

 


