
Kosárka 

 

Alj készítése: 

2-2 szálat egymásra helyezünk. A fonószálat félbehajtva a felső kettes egységére húzzuk. A 

fonószállal közrefogjuk az alapot. 

A 2. körben újra közrefogás történik. 

A 3. körben 1 tartópálcánként kétszálas gyűrűfonással haladunk. 

A kosár 4-től 6. körében kétszálas gyűrűfonással fonunk. 

A 7. kör minden tartópálcája mellé beragasztunk 2 plusz tartópálcát. Összesen 24 darab 

tartópálca lesz. Kétszálas gyűrűfonással dolgozunk, szétválasztás nélkül. 

A 8. kör tartópálcái közé újabb 1-1 eltérő színű tartópálcát helyezünk be. Továbbra is  kétszálas 

gyűrűfonással dolgozunk, szétválasztás nélkül. 

A 9-11. körökben kétszálas gyűrűfonással fonunk, szétválasztás nélkül. 

A 12. körben a tartópálcákat egyesével fonjuk, kétszálas gyűrűfonással, közben az eltérő színű 

tartópálcákat eltávolítjuk. 

A 13-14. kört kétszálas gyűrűfonással készítjük el. 

A 15. körben a kosáraljat megfordítjuk, ha szükséges, valami magasabb dologra felhelyezzük. 

A 15-21. körökben kétszálas gyűrűfonással fonunk, a tartópálcákat fokozatosan felállítjuk, de 

nem teljesen függőlegesbe. ÍA 21. kör végén sorzárást készítünk. 

Oldal készítése: 

A kosár 22. körében a fonat 1. körének elkészítését végezzük. Egy-egy új fonószálat helyezünk 

be a már meglévők mellé, kettőt a következő jobb tartópálca mögé. Háromszálas 

gyűrűfonással dolgozunk, dupla szállal. A kör végén sorzárást készítünk. 

A 23. kör a fonat 2. köre. Háromszálas fordított gyűrűfonással fonunk, dupla szállal. A kör 

végén sorzárást készítünk. A fonószálakat kivágjuk ki, és a kosár belsejébe ragasztjuk. 

A 24. körben két újabb fonószálat behelyezve kétszálas gyűrűfonással fonunk tovább. 



A 25. kört kétszálas gyűrűfonással készítjük. A második tartópálca mellé ideiglenesen 5 darab, 

eltérő színű tartópálcát helyezünk be. (Itt lesz a kosarunk egyik füle.) 11 tartópálcán fonunk 

kétszálas gyűrűfonással. A következő tartópálca mellé is ideiglenesen 5 darab eltérő színű 

tartópálcát helyezünk be. (Itt lesz a kosarunk másik füle.) 

A kosár 26-30. köreiben kétszálas gyűrűfonással fonunk. A 30. körben a tartópálcák már elég 

rövidek, ezért szükséges őket meghosszabítani. A tartópálcákat teljesen levágjuk. 2-2 újabb 

tartópálcát ragasztunk minden tartópálca mellé. 44 darab pálca szükséges. A plusz tartópálcák 

közepébe damilt fűzünk. 

 


