Tervezte: Kateryna Golovanova (http://katerynag.blogspot.hu/)
A minta eredetije http://www.ravelry.com/patterns/library/spearmint-tea oldalon található.
Fordította: GumiPók (gumi.pok68@gmail.com)
A fordítást ellenőrizte: Piro (http://piro.szolda.hu/)

Amire szükséged lesz:
• 100 gr Wolle's Yarn Creations Color Changing Cotton (439 m/100 gr), vagy bármilyen
fonal, amelyből kijön a kötéspróba
• 3,5 mm-es körkötőtű
Kötéspróba: 19 szem x 33 sor = 10 cm sima kötéssel blokkolás után
Rövidítések:
s sima
f fordított
s-rh-s sima, ráhajtás, sima – ugyanabba a szembe
rh ráhajtás
2sö 2 szemet simán összeköt
eek (emel-emel-köt) a jobb tűvel a következő szembe szúrunk, mintha simán le akarnánk
kötni, de nem kötjük le, hanem a jobb tűn hagyjuk, a következő szemmel ugyanezt
tesszük, majd visszacsúsztatjuk mindkettőt a bal tűre, és a hátsó szálból simán
lekötjük. http://www.knittinghelp.com/video/play/slip-slip-knit-continental
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Felszedünk 18 szemet.
1. sor (színe): Az első szemet fordítottan átemeljük, s-rh-s, 14 s, s-rh-s, 1 s.
2. és minden páros sor: az első szemet fordítottan átemeljük, rh, fordított az utolsó szemig,
rh, 1s.
3. (színe): átemel, s-rh-s, sima az utolsó két szemig, s-rh-s, 1 s.
Körülbelül 42 sort kötünk a 2. és 3. sort ismételve. (Azért körülbelül, mert az eredeti
leírásban az szerepel, hogy ha Wolle's Yarn Creations Color Changing Cottonnal
dolgozunk, akkor a fonal első színváltásáig dolgozunk így, de ha egyszínűből kötjük, akkor
kb. 42 sort kötünk.)
A következő sor (visszája): átemel, sima a sor végéig
A 2. és 3. sort ismételjük a következő színváltásig, vagy kb. 19 sort kötünk.
A következő sor (visszája): átemel, sima a sor végéig
A 2. és 3. sort ismételjük a következő színváltásig, vagy kb. 13 sort kötünk.
Következő (visszája) sor: átemel, rh, sima az utolsó szemig, rh, 1 s.
Ezután a csipkeminta következik:
A sorokban a [ ] közötti részt ismételjük.
1. sor:
2. sor:
3. sor:
4. sor:
5. sor:
6. sor:
7. sor:
8. sor:
9. sor:
10. sor:
11. sor:
12. sor:

átemel, s-rh-s, [7 f, rh, eek], 7 f, s-rh-s, 1 s.
átemel, rh, 1 s, [2 f, 7 s], 2 f, 1 s, rh, 1 s.
átemel, s-rh-s, 1 f, 2sö, rh, [7 f, 2sö, rh], 1 s, s-rh-s, 1 s.
átemel, rh, 4 s, [2 f, 7 s], 2 f, 4 s, rh, 1 s.
átemel, s-rh-s, 4 f, rh, eek, [7 f, rh, eek], 4 f, s-rh-s, 1 s.
átemel, rh, 7 s, [2 f, 7 s], rh, 1 s.
átemel, s-rh-s, 7 f, 2sö, rh, [7 f, 2sö, rh], 7 f, s-rh-s, 1 s.
átemel, rh, 1 s, [ 2 f, 7 s], 2 f, 1 s, rh, 1 s.
átemel, s-rh-s, 1 f, rh, eek, [7 f, rh, eek], 1 f, s-rh-s, 1 s.
átemel, rh, 4 s, [2 f, 7 s], 2 f, 4 s, rh, 1 s.
átemel, s-rh-s, 4 f, 2sö, rh, [7 f, 2sö, rh], 4 f, s-rh-s, 1 s.
átemel, rh, 7 s, [2 f, 7 s], rh, 1 s.

Az 1-12. sort négyszer ismételjük.
Rugalmas leláncolással fejezzük be, elvarrjuk a szálakat.
A kendőt kb. 30 percig áztatjuk, majd blokkoljuk.
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A páratlan sorokat jobbról balra olvassuk, a páros sorokat pedig balról jobbra!

sima
fordított
s-rh-s
rh
2sö
eek
a sor elején egy szemet fordítottan átemel, a sor végén sima
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