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I. 
Megemlékezés 

 

425 éves a kötőgép! 
 

William Lee 1589-ben találta fel a 
kötőgépet 

 



Előzmények 
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A kötött kelme egy ősi 
változata.  
I. e. 6000 körül készülhetett, a 
dániai Tybrind Vig tóból került 
elő. Az Észak-Európában talált 
textil leletek között a 
legrégibb. 

http://www.abc.se/~pa/publ/tybrind.htm 



Előzmények 
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A nålebinding vagy naalbinding (dán 
szó, szószerinti fordítása: tűvel 
kötés, magyarosabban: öltéses 
kötés) tekinthető a mai értelemben 
vett kötés ősének. 
 
A nålebinding egy egyetlen tűvel és 
egyetlen hosszú fonallal, az 
öltésekhez némileg hasonló módon  
végzett kelmeképző technika. Az új 
hurkot legalább 2, esetleg több már 
elkészült hurkon át húzzák át. 
 
http://www.nalbound.com / 
http://korokcsodai.blogspot.hu/2012_07_01_
archive.html 

Nålebinding 



Előzmények 
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Nålebinding eljárással készült 
kelmetöredék Dura Európoszból 
(készülhetett  az i. sz.  3. században). 
 
Dura Európosz ókori város az Eufrátesz 
partján, a mai Szíria területén feküdt. I. 
e. 300-ban macedónok alapították, 256-
ban a perzsák lerombolták. Helyén ma 
Szálhije város áll.  

http://www.knitty.com/ISSUEspring06/FEAThistory1
01.html 

A nålebinding technikával készült ősi termékek 



Előzmények 
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Egyiptomból, az i. sz. 5.-6. 
századból előkerült, 
nålebinding technikával 
készült gyapjúzokni. 
 
Nyilvánvalóan szandálhoz 
használták, ezért válik el a 
nagyujj a többi lábujjnak 
kialakított helytől. 

http://knitty.com/ISSUEspring06/
FEAThistory101.html 

A nålebinding technikával készült ősi termékek 



A kötés kezdetei 
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A mai értelemben vett kötés technikája – termé-
szetesen kézzel végezve – nagy valószínűséggel az 
araboktól, Szíriából ered. Európába a mórok révén 
jutott el.  Minden valószínűség szerint a képen 
mutatott kör alakú (esetleg négyszögletes) 
kötőkeretet használták a harisnyák, sapkák 
készítésére. 
 
A – A kötés megkezdése a kötőkereten 
B – A kötött kelme a kötőkeret peckein függ 
C – Szemek a kötőkeret peckein 
D – Ilyen horogban végződő  tűvel húzták át a 
       fonalat a már elkészült szemen  

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6t%C3%A9s_(textilipar) 



Kézi kötés tűkkel 
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A 4-5 tűvel való kötés már Európában 
fejlődött ki megközelítőleg a 10. század 
táján vagy valamivel később. Itt Európában 
fejlődött a kötés a legmagasabbra fokra. 
Szakmává alakult át és céhek alakultak.  
 
A kötést, mint kenyérkereső tevékenységet 
kezdetben leginkább a férfiak végezték, de 
mivel iskolákban és zárdákban is oktatták 
így a mindennapok részévé vált. 

Bertram mester (1330-1414): Madonna köt 
Buxtehude oltár, Hamburg, Kunsthalle  
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Megjelenik a kötőgép 
William Lee 

William Lee, a kötőgép feltalálója. Az 
angliai Calvertonban született 1550 táján 
és Párizsban hunyt el valószínűleg 1614-
ben. (Születési és halálozási adatai 
pontosan nem ismertek, a 
források különböző és csak valószínű 
adatokat jelölnek meg.) 
 
A hagyomány szerint harisnyát kötő 
menyasszonyát (vagy feleségét?) látva 
jutott arra a gondolatra, hogy 
megpróbálja gépesíteni ezt a munkát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Lee 
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1746/
PreviewComp/SuperStock_1746-2622.jpg 



Lee kötőgépe 
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A Lee-féle kötőgép egy régi 
ábrázolása 

Egy Lee-rendszerű kötőgép a 
volt hódmezővásárhelyi Kokron-

gyárból (XIX. sz. vége) 



Lee kötőgépe 
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Kötőműhely a 18. században. 
Kép a Nagy Francia Enciklopédiából 
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II. 
Kötőipari technikával készült 

innovatív ruházati cikkek 



13 

Hagyományos eljárással készült kötött 
ruházati termékek 

Kardigán 

Kötött ruha 

Hagyományos zokni 

Harisnya, 
harisnyanadrág 

Kötött kesztyű 

Svájci sapka 

Női 
fehérnemű 

T-ing 
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Egybekötött ruhadarabok 

Az a törekvés, hogy minél kevesebb konfekciómunkára legyen szükség a kötött 
ruhadarabok előállításában, oda vezetett, hogy a sík- és körkötőgép-fejlesztők 
megoldották az ún. „egybekötés” („varrás nélküli”) technikáját mind a felső-, 
mind az alsóruházati termékek gyártásában.  

Síkkötőgépen az 
egybekötött 
ruhadarab 
előállításának elve: a 
két (vagy esetleg 
négy) tűágyon 
„csőkötésben” 
készülnek  el  a 
ruhadarab egyes 
részei, amelyek 
szélességét az ahhoz a 
részhez tartozó 
fonalvezető lökete 
határozza meg. 



15 

Egybekötött ruhadarabok 

A váll idomozással 
történő kialakítása 

tökéletesen megfelel 
az emberi test váll 

alakjának 

Nincs hónaljvarrat, 
ami esetenként a 

viselésben kellemetlen 
lehet 

A nyakkivágás vagy 
gallér idomozással 
történő kialakítása 
kifogástalan 
megjelenést biztosít 

Az aljapánt körben 
tökéletes folytatása a 
törzsrésznek,  
oldalvarratok nem törik 
meg. 

Shima Seiki Wholegarment 
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Egybekötött ruhadarabok 

Csekély konfek-
ciómunkát igény-
lő ruhadarab ké-
szítésének elve 
körkötőgépen.  

Santoni Seamless 
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Egybekötött ruhadarabok 
Körkötőgépen készült különféle egybekötött ruházati termékek 

(Santoni) 

Alkalmazhatósági 
területek: 
- alsóruházat 
- fürdőruhák 
- hálóruhák 
- sportruházat 
- felsőruhák 
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Egybekötött ruhadarabok 

A két tűágyas raschel-gép is alkalmas egybekötött termékek gyártására. 

A két tűágyas 
raschel-gépen  
cső alakú kötött 
kelme készíthető. 
A láncfonalak  
fektetési 
módjával és 
annak 
változtatásaival 
kialakíthatók 
akár elágazó 
csövek is, még 
csipkemintával is. 
Ezt használják ki 
a ruhadarabok 
kialakításához. 
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Funkcionális ruházat 

A funkcionális ruházat célja: speciális igények 
kielégítése 
 a ruhadarab formai kialakításával és 
 belső (anyag-)tulajdonságaival. 

A funkcionális ruházat egy speciális csoportja az 
intelligens ruházat, amelynek bizonyos 
funkciója 
 a  környezetből, vagy  
 a viselőtől 
származó hatásra válaszként nyilvánul meg.  
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Intelligens ruházat 

Az intelligens ruházat képes például  

Melegítő vagy hűtő hatást kiváltani a hőmérséklet 
változására 

színét változtatni vagy fényt kibocsátani külső 
hatásra 

beépített szenzorok segítségével érzékelni a viselő 
életjeleit és szükség esetén beavatkozni, vagy jelzést 
adni a szervezet kedvezőtlen változásáról 
(szívműködés, légzés stb. 

szenzorok révén jelzést adni a környezet kedvezőtlen 
változásairól (oxigénhiány, mérgező gázok jelenléte, 
sugárzás stb.)  
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Az izzadság elvezetése a test felületéről 

A közvetlenül a testen viselt alsóruhák kelméjének célszerű kialakítása: 

 a testtel közvetlenül érintkező felületen nem nedvszívó szintetikus 

   szálasanyagú fonal (polipropilén vagy poliészter), 

 a külső réteg nedvszívó anyagú fonal (pl. pamut). 
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Az izzadság elvezetése a test felületéről 

Összetett kötött kelmeszerkezet az izzadság elvezetésére. 

 A belső (a bőr felőli) oldalt viszonylag nagyobb átmérőjű szálak alkotják, amelyek 
között tág kapillárisok alakulnak ki és ezeken át az izzadság felszívódik.  

 A külső  felület  mik-
roszálakból áll,  ame-
lyek között rendkívül 
sok kapilláris  van. Ezek 
mintegy szívó hatást 
fejtenek ki és a sza-
badba továbbítják a 
nedvességet. 

Polartech 
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Az izzadság elvezetése a test felületéről egy 
funkcionális zokni példáján (1) 

1. réteg: belül, közvetlenül a bőrrel 

érintkezve: Coolmax (poliészter, nem 

nedvszívó, de a kapillárisok kivezetik 

az izzadságot) 

2. réteg: középen: Tencel és modál 

keverék (mindkettő jó nedvszívó) 

3. réteg: kívül: nagy kopásállóságú 

poliamid 

Ezeken kívül elasztánfonalat is tartalmaz a 

rugalmasság érdekében. 
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Szellőztető csatorna 

kialakítása 

Az izzadság elvezetése a test felületéről 
egy funkcionális zokni példáján (2) 
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1. Alapkelme. 

2. A kötött kelmeszerkezetben 

kötéstechnikai módszerekkel 

kialakított különböző széles-

ségű járatokon – a testmoz-

gás következében – aktív 

izzadságszállítás történik a 

kelmében. Az izzadság kijut 

a kelme külső felületére, 

ahonnan gyorsan elpárolog. 

Ezáltal kellemes belső klíma 

alakul ki a ruházaton belül. 

3. Kompressziós zóna, amely 

pumpáló hatásával elősegíti 

az izzadság kiáramlását. 

4. Melegítő zóna a vesetájék 

melegen tartására. 
Hőeloszlás a ruha 

belsejében 

A testmozgás révén önmagától szellőző 
ruha  (Hexonia Xystec®) 
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Funkcionális férfi/női zokni 

1 – Lycra elasztánfonalat tartalmaz, hogy megakadályozza a lecsúszást,  

2 – többféle szemszerkezet alkalmazásával jobban illeszkedik és kipárnázza a 

      kényes helyeket, 

3 – a lábfej felső részén vékonyabb és lélegzőképes szerkezettel készül,  

4 – sima, láncolt varrat, ami nem nyomja a lábujjakat,  

5 – DE: mivel a női lábfej keskenyebb, mint a férfiaké, a női zokni sarokrésze és a  

      lábfej keskenyebbre készül, hogy meggátolják a ráncosodást. 

A férfiak és a nők 

lábfejének felépítése 

némi eltérést mutat. 

Ez a kivitel jól példáz-

za a viselésben ké-

nyelmes sportzokni ki-

alakítását. 

Női Férfi 

A férfi és női változat egyaránt 
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A láb védelmét és szellőzését biztosító 
harisnya-kialakítás 

Példa egy különleges kiala-
kítású térdzoknira, amelyben 
kötéstechnikai eljárással  
 szellőző csatornákat alakí-

tottak ki , 
 megerősített kötésszerke-

zeteket iktattak be, 
 olyan üreges részeket 

alakítottak ki, ahova utó-
lag megfelelő műanyag 
támaszokat lehet beillesz-
teni. 

Viselését a lábat erősen 
igénybe vevő sportokhoz (pl. 
síeléshez) ajánlják. 
 
X-Socks 
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Összetett kelmeszerkezetek az 
időjárás elleni védekezés céljára 

Összetett kötöttkelme-szer-
kezet, amelynek célja a szél és 
a csapadék behatolásának 
megakadályozása , valamint a 
jó hőszigetelés. 

Polartech 
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A ruhaiparban alkalmazott membránok hártyavékony (század mm 

nagyságrendű), porózus műanyag fóliák, amelyek legfőbb tulajdonsága, 

hogy vízzárók, de a levegőt áteresztik. A Gore-Tex membránok pórusai 

olyan aprók (1,4 millió db/cm2), hogy a vízcseppek nem férnek át rajtuk, 

de a pára sokkal kisebb vízmolekulái igen. 

Gore-Tex membrán 

működésének vázlata 

Gore-Tex membrán szerkezete 

elektronmikroszkóp alatt 

Membránok 
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A membránok másik, nem porózus fajtája (pl. Sympatex) 0,010-0,015 mm 

vastagságú poliészter-éter fólia, nagyon kopásálló és kevésbé érzékeny 

a varrótű átszúrására, mint a porózus membrán. A poliészter kristályos 

vázat alkot (ez adja a szilárd vázat), a poliéter molekulák rendezetlenül 

helyezkednek el és a pára (vízgőz) hatására megnyílnak, áteresztik a 

vízmolekulákat. Ha nincs vízgőz, újra összezáródnak és a vízcseppeket 

nem engedik át. 

Membránok 
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Hőmérséklet-önszabályozás 

Ezzel a módszerrel 4-5 °C 
hőmérséklet ingadozás 
egyenlíthető ki. Különösen 
hatásos alsóruházati 
termékeknél.   

 Melegben a paraffin megolvad hőt von elhűt 
 Hidegben a paraffin megszilárdulhőt ad lemelegít 

Halmazállapot-változáson alapuló 
hőszabályozás (Phase Change 
Material, PCM). 

A fonalat alkotó szálakban vagy 
azok között parafinnal töltött 
mikroszkopikus méretű 
kapszulákat helyeznek el. 
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A ruházat fűtése/hűtése 

Ruhadarab hátába 
beépített fűtőszálak 

Ruhadarab hűtése 
hideg vízzel 

Kialakított csatornák 
a hideg víz 

áramoltatásához 

Hőcserélő és 
áramoltató 

egység 
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Üreges kelme ruhaipari alkalmazása 

Az üreges (spacer, 3D) kelme egy kétrétegű kelme,  
amelyben a két réteget egy rájuk nagyjából 
merőlegesen elhelyezkedő fonalrendszer köti össze. 
Ha ez az összekötő fonalrendszer viszonylag vastag 
monofil fonalakból áll, akkor a kelme vastagságában 
rugalmasan összenyomható. 
Üreges kelme készíthető raschel-gépeken (ez a 
legelterjedtebb), kör- és síkkötőgépeken, valamint 
szövőgépeken. 

Melltartó kosár Szellőzést biztosító bélés Golyóálló mellény szellőzést 
biztosító bélése 

Védő betét 
baseball 

nadrágban 
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Mikroelektronika alkalmazása 

Az alsóingbe behelyezett érzékelők 
(szenzorok) és a működtetésükhöz 
szükséges, a kelme szerkezetébe 
beépített elektromos vezetékek 
lehetővé teszik, hogy a test 
pillanatnyi állapotáról jeleket 
sugározzanak ki, amelyeket egy 
távoli számítógéppel feldolgoznak 
és folyamatosan nyomon követik a 
testállapot változásait. 

Egy másik megoldásnál az érzékelőkkel felszerelt alsóinget viselő 
személy magával viszi az adatrögzítőt és annak adatait utólag 
dolgozzák fel. 
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Világító zakódísz 
LED-ek alkalma-
zásával 

Mikroelektronika alkalmazása 

Világító dzseki 

„Love jacket”:  

kettő alkot egy párt. Ha két 
ember közeledik egymás-
hoz, akik mindegyike ilyen 
ruhadarabot visel,  a ruhá-
jukba  épített jelvény vilá-
gítani kezd és hangjelzés is 
hallatszik. 

Világító 
figyelmeztet 

jelzés 
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Köszönöm a figyelmüket. 
 

Lázár Károly 
www.lazarky.hu 

 lazarky@enternet.hu 


