
Csomózott kötőfék 

 

Kötél: 

Egész napos használatra a 8mm-es pamut vagy műanyag, de mindenképpen puha felületű, 

hajlékony kötelet javaslok. A pamut előnye a finomabb felület, hátránya az, hogy nyúlik, 

gyorsan kopik, és egy idő után kiköthetetlen. A műanyag tartósabb, jobban használható, de 

előfordul, hogy kikoptatja a vékony bőrű lovak szőrét. 

 

Méretezés: 

 

 

Kisebb méretű, arab (cob) lóra én 

kb. 6 méter kötelet számolok, 

full méretre 7-7,5 métert. 

 

Elsőként mérd meg a lovadat. 

 

A „b”-nél számolj rá 2-3cm-t, hogy 

a csomó ne a csonton feküdjön majd. 

 

Fölösleges előre megadott méretek 

szerint dolgozni, ha pontosan is 

lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomók: 

 

Kétféle csomót használok (sajnos a magyar nevüket nem tudom): a fiador nevezetű (állnál 

lévő) csomót, Az összes többi pedig a double overhand nevű (ezt lehet helyettesíteni sima 

csomóval is):  

   
 

 



 

 

Kötés: 

 

0. A kötél kb. harmadánál-negyedénél köss két laza csomót (a double overhand-nél csak 

a piros) 

 

Ezután a kép alapján kösd meg a fiador csomót (a világosabb színű legyen a rövidebb 

kötélvég). Ha kész, a feketével jelölt részeket húzd meg. Ha jól sikerült a csomó, 

akkor mérd meg, hogy az orr-rész akkora-e, amekkorának lennie kell, ha nem engedj 

vagy húzz rajta. Az alsó hurkok 4-5cm hosszúak legyenek. 

 

1. Mindkét kötéllel köss egy csomót. 

2. Jó esetben a bal oldali lett a hosszabb kötél, ezután csak ezzel dolgozunk. Először 

mérd ki a torokszíj hosszát, és köss egy hurkot. 

3. Ezután mérd ki a pofaszíj hosszát és fűzd bele az eredeti bal oldali orr-csomóba, és 

kösd meg a csomó másik oldalát. 

4. Utána a jobb oldalinál ugyanez. 

5. Ismét mérd ki a pofaszíj hosszát, a másik kötélvéggel pedig a torokszíj hosszát. Most 

fogd össze a kötélvégeket és a másik oldallal szimmetrikusan csomózd meg. Fontos, 

hogy a szabad végek a jobb oldalon, a hurok pedig a ló bal oldalán legyen, innen 

tudod majd megkötni. 

A végeknek 30-40 cm hosszúnak kell lenniük. Vágd egyforma hosszúra, és égesd meg 

a végüket. 


