
Kosárka befejezése 

Az oldal folytatása:  

A kosárka 31-36. körében továbbra is kétszálas gyűrűfonással fonunk. A 36. kör végén a 

fonószálakat a tartópálca mögött levágjuk, és eldolgozzuk a fonásban. A kosárfülnek 

behelyezett ideiglenes pálcákat eltávolítjuk. A kosárfül helyén lévő korábbi tartópálcát kivágva, 

2-2 darab tartópálcát helyezünk be (damillal a közepén). 

Perem készítése: Az öblítővizes permettel előkezelt tartópálcákat a következő 2 tartópálca 

mögött lefelé vezetjük. 

A fülalap elkészítése:  

4 pálca közepébe drótot húzunk. 2 pálcát egymás mellé helyezünk úgy, hogy a két pálca 

együttes hossza 55 cm legyen. Másik 2 pálcát csak középre teszünk. Az elkészített alapunk 

két vége most vékonyabb, mint a közepe. Az egészet ragasztószalaggal helyenként 

összeragasztjuk. A kosár ideiglenes tartópálcáit eltávolítjuk, a fül alapot beleszúrjuk a helyére. 

Elkészítjük a kosár füleit.  

5 papírpálcát meghosszabítunk, toldásnál ragasztunk. Az 5 pálcát átdugjuk a kosár peremétől 

visszaszámolva a 3. kör alatt, a fülalap jobb oldalán. A kosár belseje felé álló pálcavégekkel 

hátulról előlre vezetve a fülalapot szorosan körbetekerjük. Ha a pálcák elfogytak, végüket 

csipesszel rögzítjük. A pálcák lefelé álló végét egyesével a fülalap körül, elölről hátra vezetjük. 

Elöl keresztezzék egymást a korábbi pálcákkal, szorosan egymás mellett legyenek. Majd a 

végeket a 3. körben hátrafelé dugjuk a fülalap bal oldalán. A kosár belsejében a pálcavégeket 

a nagy hurkon átvezetjük. A felesleget levágjuk. Érdemes valami hegyes, vékony 

kéziszerszámot (pl. hegyes végű olló, kötőtű) használni az átdugásnál. A csipesszel rögzített 

végeknél folytatjuk a munkát. A pálcáinkat megtoldjuk. A toldás alulra kerüljön! Szorosan 

tekerjük tovább, amíg a fülalap másik végéhez nem érünk. Itt újra elkészítjük a másik oldalon 

megtanult eldolgozást. 

A perem folytatása: Egy tetszőleges tartópálcát alulról felfelé hajlítunk 2 tartópálca alatt. 

További 2 tartópálcánál elvégezzük ugyanezt. A bal szélső felfelé állított tartópálcát a jobb 

szélső felfelé álló pálcák mögött lefelé hajlítjuk. A bal alsót alulról felfelé hajlítjuk 2 tartópálca 

alatt, de a felülről hajlított előtt. A bal szélső, felfelé állított tartópálcát a jobb szélső, felfelé álló 

pálcák mögött lefelé hajlítjuk. Ezt a technikát folytatjuk a kör végéig. Ha befejeztük a perem 

eldolgozását, a kilógó pálcákat levágjuk úgy, hogy ne látszódjanak. 


