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Whiskey Glass Shawl is a simple triangular shawl worked top down, using basic 

stitches to make the textured output. It’s like an old crystal glass set on the 

table of your cigar salon. 

Playing with the stitches and repeats, sometimes you get on quick, but in 

some rows you have to slow down a bit and be all there. 

 

SIZE 

Approximately 167 cm / 65 inch wingspan and 74 cm / 29 inch deep 

NEEDLES AND MATERIALS 

One min. 100 cm / 40 inch circular needle.  

Suggested needle size for fingering yarn: 3 mm / US 3 

Stitch markers, blocking pins, blocking mats 

YARN 

1000 m / 1094 yard fingering weight yarn (I’ve used Scheepjes Whirl / Mid Morning 

Mocha’roo). 

I think the yarn choice for this pattern doesn’t really matters, the thicker the yarn is, the more textured 

the shawl will be. But note that in this case the sizes will change. 

GAUGE 

22 sts x 35 rows = 10 x 10 cm 
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ABBREVIATIONS 

BO = bind off 

CO = cast on 

k = knit 

k2tog = knit 2 stitches together 

m = marker 

M1L = make one left 

M1R = make one right 

MB = make bobble 

p = purl 

pm = place marker 

skp = slip 1 stitch knitwise, knit the next stitch, pass slip stitch over knit stitch 

slm = slip marker 

yo = yarn over 

 

TECHNIQUES 

MAKE BOBBLE 

1. knit into the front, back and front again of the bobble stitch in chart. You made 3 

sts out of 1. 

2. turn your work to the WS (wrong side) and p3. 

3. turn to the RS and k3. 

4. repeat step 2. 

5. turn to the RS (right side), slip 2 sts, k1, pass slipped sts over knit st  

 

MAKE 1 LEFT (M1L) 

With the left needle pick up the strand between 2 stitches, from front to back and knit 

through the back loop. 

 

MAKE 1 RIGHT (M1R) 

With the left needle pick up the strand between 2 stitches, from back to front and knit 

through the front loop. 
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INSTRUCTIONS 

GARTER TAB CAST ON 

Cast on 3 sts and k 14 rows. Turn work 90° and pick up 7 sts along the edge. Turn again 

90° and pick up 3 sts. (13 sts) 

 

UPPER BODY 

Starting on the wrong side knit 11 rows in stockinette with increasing the body. 

1: k3 (edges sts), p7, k3 (edge sts) 

2: k3, yo, k3, yo, pm, k1 (middle stitch), pm, yo, k3, yo, k3 

3: k3, p till m, slm, p, slm, p till edge, k3 

4 and in every RS row: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

5 and in every WS row: k3, p till m, slm, p, slm, p till edge, k3 

 

After 5th row knit as written in row 4 and 5 till you have 33 sts.  

 

 

BODY 

You will be working with the same 40 rows. The rythm of the shawl hides in the different 

rythm of which rows of these 40 you will knit. 

 

 

THE RYTHM OF THE REPEATS 

Repeat the whole pattern (rows 1-40.) 3 times. (273 sts) 

Knit the part of the pattern from row 9 till end (row 40) one time. (337 sts) 

 

Knit the whole pattern (rows 1-40.) one time. (417 sts) 

 

Knit the part of the pattern from the beginning (row 1) till row 18 one time. (449 sts) 

 

 

BORDER AND FINISHING 

The Whiskey Glass Shawl has a really simple garther stitch border. You will continue the 

increasing through the border with M1R and M1L sts and knit the middle stitch in garther 

stitch, too. 

 

Knit 18 rows. BO. Weave in all ends and wet block your shawl. 
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PATTERN 

Note: the stitches and row starts/ends have to be mirrored after the middle st. Means k2tog 

become skp after the middle stitch and if you knit k2 before middle stitch you will knit k2 after 

it. 

The written pattern includes the edge sts and the middle st for those, who may feel safer in 

knitting when everything is on the plate 😊 

 

1 (RS): k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

2: k3, k1, (k2tog, yo) repeat till last 2 sts before m, k2, slm, p, slm, k2, (yo, skp) repeat till 

last 1 st before edge, k1, k3 

3: k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

4: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

5: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

6: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

7 (RS): k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

8: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

9: k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

10: k3, k till m, slm, p1, slm, k till edge, k3 

11: k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

12: k3, k1, (k2tog, yo) repeat till last 2 sts before m, k2, slm, p, slm, k2, (yo, skp) repeat till 

last 1 st before edge, k1, k3 

13: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

14: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

15: k3, yo, k1, (MB, k3) repeat till last 2 sts before m, MB, k1, yo, slm, k1, slm, yo, k1, (MB, 

k3) repeat till last 2 sts before edge, MB, k1, yo, k3 

16: k3, k till m, slm, p1, slm, k till edge, k3 

17: k3, yo, (k2tog, yo) repeat till last st before m, k1, yo, slm, k1, slm, yo, k1, (yo, skp) 

repeat till edge, yo, k3 

18: k3, k till m, slm, p1, slm, k till edge, k3 

19: k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

20: k3, k till m, slm, p1, slm, k till edge, k3 

21: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 
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22: k3, k till m, slm, p1, slm, k till edge, k3 

23: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

24: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

25: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

26: k3, k till m, slm, p1, slm, k till edge, k3 

27: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

28: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

29: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

30: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

31: k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

32: k3, k1, (k2tog, yo) repeat till last 2 sts before m, k2, slm, p1, slm, k2, (yo, skp) repeat 

till last 1 st before edge, k1, k3 

33: k3, yo, p till m, yo, slm, k1, slm, yo, p till edge, yo, k3 

34: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

35: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

36: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

37: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

38: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

39: k3, yo, k till m, yo, slm, k1, slm, yo, k till edge, yo, k3 

40: k3, p till m, slm, p1, slm, p till edge, k3 

 

 

BORDER 

1: k3, M1R, k till m, M1L, pm, k1, pm, M1R, k till edge, M1L, k3 

2: k 

 

Repeat these 2 rows 8 more times (or till you run out of yarn) 
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CHART 

Note: the stitches and row starts/ends have to be mirrored after the middle st. Means k2tog 

become skp after the middle stitch and if you knit k2 before middle stitch you will knit k2 after 

it. 

The chart shows only the left side body sts with the yo increases. The edge and middle sts 

doesn’t shown. 

Reading direction: 

 Right side (RS)  

 Wrong side (WS)  
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– Whiskey Glass kendő – 

 

 

 

 

 

tervezte: Sipiczki Janka 
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A Whiskey Glass kendő egy egyszerű, fentről lefelé kötött háromszög kendő, 

ami alap szemfajtákat használ, hogy elérje a textúrás végeredményt. Olyan, 

mint egy régi kristálypohár szett egy szivarszalon asztalán. 

A szemfajtákkal és ismétlésekkel játszva, olykor gyorsan tudsz haladni vele, 

néhány sorban azonban megköveteli, hogy lelassíts és csak rá figyelj. 

 

MÉRET 

Kb. 167 cm / 65 inch szárnyfesztáv and 74 cm / 29 inch mély 

TŰ ÉS ESZKÖZÖK 

Egy min. 100 cm / 40 inch körkötőtű.  

Ajánlott tűméret szuper vékony (fingering) fonalhoz: 3 mm / US 3 

Szemjelölő, gombostű, blokkoló szivacs (ha van) 

FONAL 

1000 m / 1094 yard szuper vékony (fingering) fonal (Én Scheepjes Whirl / Mid Morning 

Mocha’roo-t használtam). 

Azt gondolom, hogy a fonalvastagság mindegy e minta esetében. Vastagabb fonalból textúráltabb 

lesz a végeredmény. Megjegyzés: más vastagságú fonal esetében a méretek is változnak.. 

KÖTÉSMINTA 

22 szem x 35 sor = 10 x 10 cm 
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RÖVIDÍTÉSEK 

s = sima 

2segybe = 2 szemet simán összeköt 

szj = szemjelölő 

skh = balra dőlő szaporítás 

ske = jobbra dőlő szaporítás 

B = bogyó 

f = fordított 

2sáthegybe = 1 szemet simán átemel, 1 sima, az 

  átemelt szemet áthúzzuk a lekötött  

  szemen 

csszj = szemjelölő átcsúsztatása egyik tűről a másikra 

ráh = ráhajtás 

 

TECHNIKÁK 

BOGYÓ KÉSZÍTÉS 

1. köss 3 szemet 1 szembe: 1s a szem elejéba, 1s a szem hátuljába, 1 s a szem elejébe 

2. fordítsd meg a munkát és köss 3 fordítottat 

3. fordítsd vissza a munkát és köss 3 simát 

4. ismételd meg a 2. lépést 

5. fordítsd vissza a munkát, emelj át 2 szemet, 1s, húzd át az átemelt szemeket a 

lekötött szemen  

 

BALRA DŐLŐ SZAPORÍTÁS (SKH) 

Emeld a bal tűre a 2 szem közötti keresztszálat úgy, hogy a tűt előlről hátrafelé szúrod 

a keresztszál alá. Kösd le az így keletkezett szem hátuljába öltve. 

 

JOBBRA DŐLŐ SZAPORÍTÁS (SKE) 

Emeld a bal tűre a 2 szem közötti keresztszálat hátulról előre a szál alá szúrva. Az így 

keletkezett szemet kösd le az elejébe öltve. 
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ÚTMUTATÁS 

GARTER TAB KEZDÉS 

Szedj fel 3 szemet és köss 14 sort. Forgasd el a munkát 90°-al és szedj fel 7 szemet a 

szélen. Fordíts újra 90°-ot és szedj fel 3 szemet. (13 szem) 

 

FELSŐ HÁROMSZÖG 

Fonákján kezdve köss 11 sor harisnyakötést, miközben szaporítasz az alábbi módon: 

1: 3s (szélszemek), 7f, 3s (szélszemek) 

2: 3s, ráh, 3s, ráh, helyezd el a szj-t, 1s (középszem), helyezd el a szj-t, ráh, 3s, ráh, 3s 

3: 3s, f szj-ig, csszj, f, csszj, f szélszemig, 3s 

4 és minden színe sor: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, s1, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

5 és minden fonák sor: 3s, f szj-ig, csszj, f, csszj, f szélszemig, 3s 

 

Ismételd a 4. és 5. sort addig, míg 33 szemed lesz.  

 

 

TEST 

Ugyanazzal a 40 soros mintával fogsz dolgozni. A kendő ritmusa a 40 sor különböző 

ritmusú ismétlésében rejlik. 

 

 

AZ ISMÉTLÉSEK RITMUSA 

Ismételd a teljes mintát (1-40. sor) 3-szor. (273 szem) 

Kösd meg a mintát a 9. sortól a 40. sorig egyszer. (337 szem) 

 

Kösd meg a teljes mintát (1-40. sor) egyszer. (417 szem) 

 

Kösd mega mintát az 1. sortól a 18. sorig egyszer. (449 szem) 

 

 

SZÉLE ÉS BEFEJEZÉS 

A Whiskey Glass kendő széle egyszerű lustakötés. A széle kötése közben is folytasd a 

szemek szaporítását és a középszemet is lustakötéssel kösd. 

 

Köss 18 sort (vagy amennyi fonalad még van) és láncold le. Húzd be a kilógó szálakat 

és nedvesen feszítsd ki száradni. 
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MINTA 

Megjegyzés: a szemeket és sorkezdéseket/befejezéseket tükrözd a középszem után. Pl. 

2segybe 2sáthegybe lesz a középszem után, és ha a középszem előtt 2s van, akkor utána is 2s 

lesz. 

Az írott minta tartalmazza a szélszemeket és középszemet is. 

 

1 (színe): 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

2: 3s, 1s, (2segybe, ráh) ism. szj előtti 2 szemig, 2s, csszj, 1f, csszj, 2s, (ráh, 2sáthegybe) 

ism. széle előtti 1 szemig, 1s, 3s 

3: 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

4: 3s, f szj-ig, csszj, 1s, csszj, f szélszemig, 3s 

5: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

6: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

7 (színe): 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

8: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

9: 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

10 (fonák): 3s, s szj-ig, csszj, 1f, csszj, s szélszemig, 3s 

11: 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

12: 3s, 1s, (2segybe, ráh) ism. szj előtti 2 szemig, 2s, csszj, 1f, csszj, 2s, (ráh, 2sáthegybe) 

ism. széle előtti 1 szemig, 1s, 3s 

13: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

14: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

15: 3s, ráh, 1s, (B, 3s) ism. szj előtti 2 szemig, B, 1s, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, 1s, (B, 3s) ism. 

széle előtti 2 szemig, B, 1s, ráh, 3s 

16 (fonák): 3s, s szj-ig, csszj, 1f, csszj, s szélszemig, 3s 

17: 3s, ráh, (2segybe, ráh) ism. szj előtti 1 szemig, 1s, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, 1s, (ráh, 

2sáthegybe) ism. szélszemig, ráh, 3s 

18: 3s, s szj-ig, csszj, 1f, csszj, s szélszemig, 3s 

19: 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

20: 3s, s szj-ig, csszj, 1f, csszj, s szélszemig, 3s 

21: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 
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22: 3s, s szj-ig, csszj, 1f, csszj, s szélszemig, 3s 

23: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

24: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

25: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

26: 3s, s szj-ig, csszj, 1f, csszj, s szélszemig, 3s 

27: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

28: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

29: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

30: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

31: 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

32: 3s, 1s, (2segybe, ráh) ism. szj előtti 2 szemig, 2s, csszj, 1f, csszj, 2s, (ráh, 2sáthegybe) 

ism. széle előtti 1 szemig, 1s, 3s 

33: 3s, ráh, f szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, f szélszemig, ráh, 3s 

34: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

35: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

36: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

37: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

38: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

39: 3s, ráh, s szj-ig, ráh, csszj, 1s, csszj, ráh, s szélszemig, ráh, 3s 

40: 3s, f szj-ig, csszj, 1f, csszj, f szélszemig, 3s 

 

 

SZÉLE 

1: 3s, ske, s szj-ig, skh, csszj, 1s, csszj, ske, s szélszemig, skh, 3s 

2: s 

 

Ismételd meg ezt a 2 sort még 8-szor (vagy ameddig tart a fonalad)  

 

Láncold le. 
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CHART 

Megjegyzés: a szemeket és sorkezdéseket/befejezéseket tükrözd a középszem után. Pl. 

2segybe 2sáthegybe lesz a középszem után, és ha a középszem előtt 2s van, akkor utána is 2s 

lesz. 

A chart csak a TEST bal szárnyát mutatja a ráhajtásos szaporításokig. A szélszemek és a 

középszem nincs rajta.  

Mintaolvasás iránya: 

 Színe oldala  

Fonák oldala  
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