
Műanyag csörlőkötél fonás
Szükséges eszközök:
- fonó tű (30 cm hosszú, 8 mm-s réz cső, az egyik végén kb. 30 fokban ferdére vágva)
- sniccer
- fadarab

1. A sérült, szakadt darabot vágd le!



2. Mérd a kötelet a tűhöz egyszer (ez a rész megy bele a másik kötélbe) … 

3. …kétszer...

4. …meg még 10-15 cm-t. (Ez utóbbi 40-45 cm lesz fellazítva.)



5. Innen (tehát kb. 70-75 cm-re a kötélvégtől) kezdd el fellazítani a kötelet a vége felé. 
Fogd meg a kötelet 2-3 cm-re és körkörös mozdulatokkal told össze. Ezt ismételgesd 
egymás után. Az utolsó 30 cm-t hagyd meg (A tűvel le tudod mérni a hosszát). Csináld 
meg a másik kötéllel is.

6. A kötél vége felé a tűt kezd el beszúrni a fellazított részbe. A pászmákat lehetőleg ne 
szúrd át. Viszonylag könnyen lehet a kötél közepén maradni, nem kell semmit erőltetni. A 
tűt apró ide-odaforgatásokkal told előre. A kötél a tűn legyen laza, nem kell, hogy 
rászoruljon.



7. A fellazított rész vége előtt kb. 2 cm-re szúrd ki a tű hegyét a kötélen kívülre...

8.  …majd szúrd át az egész kötelet a fellazított rész végén.



9. Told bele a másik kötél végét a tűbe…

10. …amíg a másik végén nagyjából megjelenik.



11. Óvatosan húzd ki a tűt.

12. Jöhet a másik oldal. Vigyázz, amíg nincs összeszorulva a kötél az előző befűzés 
könnyen szétcsúszhat!



13. Itt is átszúrod a kötelet, majd belehúzod a másik oldalt.

14. Ha innen is kihúztad a tűt, akkor bontsd szét a kötél végeket kb. 4-6 cm hosszan és 
válaszd 3 részre a pászmákat.



15. Az egyik részt tőből…

16. …a másikat a felénél vágd el. Csináld meg a másik kötélvéggel is és ezzel megvan a 
fogyasztás. 



17. Középről haladva, a fellazított részt simítsd rá a befűzött kötélre. Ha mindent jól mértél, 
akkor a befűzött kötél végei belehúzódnak a másik kötél belsejébe.

18. Húzd meg erősen a kötelet. A kötél impregnálva van valamilyen viaszszerű anyaggal. Az
első csörlés során nagyon összeszorul az egész, nem kell aggódni a fellazított részek miatt. 
Ha nem sikerült elsőre, tényleg semmiség újra kezdeni.

19. Fonás közben a tűre nem hat nagy erőhatás, nem sérülhet. Ellenben a szerszámos 
dobozban könnyen sérül, vigyázzatok rá!


