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Első rész
Rövidítések, kifejezések

Lsz

Láncszem

Rp
Fp
Erp

Rövidpálca
Félpálca
Egyráhajtásos pálca

Hp

Hamispálca

Krp

Kétráhajtásos pálca

Srrp

Sima relief
rövidpálca

Hrp

Háromráhajtásos
pálca

Hh Hátsó hurok
Eh Els hurok
Fre Fordított relief
rp egyráhajtásos pálca
Frf Fordított relief
p félpálca

[] Megj.: A megjegyzéseket kékkel és d lt bet vel írtuk. Reméljük, hasznosnak találod
majd ket és talán megkönnyítik a dolgod, különösen, ha kezd horgoló vagy.
A fényképes hivatkozásokat rózsaszínnel írtuk, zárójelben a megfelel fotó számát
találod majd. [P]
* * A csillagok közötti instrukciókat a megadott számban kell majd ismételned.
Általában a teljes körre szól és több instrukciót is tartalmaz egyidej leg.
() Zárójelben az alacsonyabb szint ismétléseket jelöljük. Ezeket a megadott számban
ismételjük.
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Speciális szemek
Cluster: egy szembe készített, egyszerre befejezett pálcák
Kezd cluster egyráhajtásos pálcákból: 2 lsz, ráhajtás, szúrd be a horgolót t a
szembe/ láncszemsorba, amibe dolgozni fogsz, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2
hurkon, 2 hurok a t n. Ráhajtás, szúrd a horgolót t ugyanabba a szembe, ráhajtás,
húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, 3 hurok a t n. Ráhajtás, húzd át mind a 3 hurkon.
Egyráhajtásos Cluster: Ráhajtás, szúrd be a horgolót t a szembe/láncszemsorba,
amibe dolgozni fogsz, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, 2 hurok a t n.
Ráhajtás, szúrd a horgolót t ugyanabba a szembe, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd
át 2 hurkon, 3 hurok a t n. Ráhajtás, szúrd a horgolót t ugyanabba a szembe,
ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, 4 hurok a t n. Ráhajtás, húzd át mind a 4
hurkon.
Kezd cluster kétráhajtásos pálcákból: 3 lsz, ráhajtás kétszer, szúrd be a horgolót t a
szembe/láncszemsorba, amibe dolgozni fogsz, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2
hurkon, ezt ismételd meg mégegyszer, 2 hurok a t n. Ráhajtas kétszer, szúrd a
horgolót t ugyanabba a szembe, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, ezt
ismételd meg mégegyszer, 3 hurok a t n. Ráhajtás, húzd át mind a 3 hurkon.
Kétráhajtásos cluster: Ráhajtás kétszer, szúrd be a horgolót t a
szembe/láncszemsorba, amibe dolgozni fogsz, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2
hurkon, ezt ismételd meg mégegyszer, 2 hurok a t n. Ráhajtás kétszer, szúrd a
horgolót t ugyanabba a szembe, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, ezt
ismételd meg mégegyszer, 3 hurok a t n. Ráhajtás kétszer, szúrd a horgolót t
ugyanabba a szembe, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, ezt ismételd meg
mégegyszer, 4 hurok a t n. Ráhajtás, húzd át mind a 4 hurkon.
Popkorn minta: 5 egyráhajtásos pálcát készítünk, majd amikor ez készen van, a t t
kihúzzuk a munkából, és az els pálcába szúrjuk, vezetjük a t t a munka mögött,
egészen a legutoljára horgolt pálcáig, és ott a munka hátoldala fel l szúrunk a
hurokba, amit nyomban át is húzunk a t n lev hurkon. Egy láncszemmel rögzítjük a
pálcákat, és haladunk tovább. Ha kezd popkornt készítesz, egyszer en kezdj 3
láncszemmel (vagy álló erp-vel).
Sima relief rövidpálca (srrp): a rövidpálcát nem a szembe horgoljuk, hanem a t vel a
pálca jobb oldala melletti hézagon a horgolás visszájára szúrunk, majd a pálca bal
oldala melletti hézagon kiszúrunk a színoldalra, és itt veszünk hurkot a fonalból a t re.
A leöltéssel tehát mintegy megkerüljük az el z sor pálcáját.
Fordított relief egyráhajtásos pálca (frerp): ráhajtás, a t vel a pálca jobb oldala melletti
hézagon a munka visszájáról el re szúrunk a színoldalra, majd a pálca bal oldala
melletti hézagon visszaszúrunk a t vel a visszájára, ráhajtás, horgold le az erhp-t. Itt is
megkerüljük a pálcát a leöltéssel.
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1. Kezdés varázskörrel (magic ring), készíts egy kezd clustert egyráhajtásos
pálcákból, [P1]
(Lsz 1, erp-cluster) 5x a varázskörbe, lsz 1. [P2]
ksz a kezd erp cluster tetejébe, kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 6 erp-cluster, 6 1 lsz köz.

2. Csatlakoztasd az új színt bármelyik 1 lsz közbe, 3 lsz (vagy álló erp), 3 erp
ugyanabba a közbe [P1,2]
(ugord át a clustert, 4 erp a következ 1 lsz közbe) 5 x. [P3]
Kúszószem a kezd 3 lsz 3. szemébe (vagy az álló erp tetejébe), kösd el és varrd el a
szálakat. Szemek száma: 24 erp.
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3. Csatlakoztasd az új színt bármelyik 4-erp csoport közé, kezd popkorn minta, [P1]
(ugord át a következ 2 szemet, 5 erp az el z kör 2. és 3. erp-ja közé, ugord át a
következ 2 szemet, popkorn minta az el z kör 4-erp csoportja közé) 6 x, a 6.
ismétlésnél az utolsó popkorn mintát hagyd ki. [P2,3]
Kúszó szem a kezd popkorn minta lezáró lsz-be. Kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 30 erp, 6 popkorn minta.

4. Csatlakoztasd az új színt bármelyik 5-erp csoport és popkorn minta közé. Kezd krp
cluster, [P1]
(4 lsz, krp cluster a popkorn minta és az 5-erp csoport közé, 4 lsz, krp cluster az 5-erp
csoport és a popkorn minta közé) 6 x, a 6. ismétlésnél hagyd ki az utolsó krp clustert.
[P2,3]
Ksz a kezd krp cluster tetejébe, kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 12 krp cluster, 12 4-lsz köz.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved.

5. Csatlakoztasd az új színt bármelyik popkorn minta feletti 4-lsz közbe, 1 rp
ugyanabba a lsz közbe. [P1]
*ugord át a következ clustert, a következ 4-lsz közbe (2rp, a 4-lsz köz el tt haladva 5
krp-val készült cluster az el z kör 5-erp csoportjának 3. pálcájába, 2 rp ugyanabba a
4-lsz közbe), [P2,3]
ugord át a következ clustert, a k vetkez 4-lsz közbe (2 rp, a 4-lsz köz el tt haladva 5
krp-val készült cluster az el z kör popkorn mintájába, 2 rp ugyanabba a 4-lsz közbe).
*[P4,5]
Ismétlés * tól * ig 6 x, hagyd ki az utolsó rp-t. Ksz a kezd rp-ba. Kösd el és varrd el a
szálakat.
Szemek száma: 48 rp, 12 5-krp clusters.

6. Csatlakoztasd az új színt bármelyik 5-krp cluster körül, 1 srrp, [P1]
(ugord át a következ szemet, 4 erp a következ két szembe, ugord át a következ
szemet, srrp a következ 5-erp cluster köré) 12 x, hagyd ki az utolsó srrp-t. [P2,3]
Ksz a kezd srrp-ba, kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 12 srrp, 96 erp.
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7. Csatlakoztasd az új színt bármelyik második 4-erp csoport els erp-jába, 1 álló rp a
hátsó hurokba, [P1]
(ugord át a következ 3 szemet, 5 krp a következ szembe [rp elölr l], ugord át a
következ 3 szemet, a következ 2 szembe rp a hh-ba) 12 x, hagyd ki az utolsó rp-t.
[P2,3]
Ksz a kezd hh rp-be.
Szemek száma: 24 hh rp, 60 krp.

8. 1 lsz, rp ugyanabba szembe, [P1]
(erp a következ szembe, 2 erp a következ 3 szembe, 1 erp a következ szembe, 1 rp a
következ 2 szembe) 12 x, hagyd ki az utolsó rp-t. [P2,3]
Ksz az els rp-be, kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 24 rp, 96 erp.
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9. Csatlakoztasd az új színt 1 álló frerp-val bármelyik szirom utolsó erp-ja köré, [P1]
(ugord át a következ 2 szemet [2 rp], frerp a következ 2 erp körül, frfp a koövetkez
erp körül, frrp a következ 2 erp körül, frfp a következ erp körül, frerp a következ 2
erp körül) 12 x, hagyd ki az utolsó frerp-t. [P2,3]
Ksz az els frerp-ba. Kösd el és varrd el a szálakat.
Semek száma: 24 frrp 24 frfp, 48 frerp

10. Megj.: krp-clusterek mindig az utolsó frerp-be és az els frrp-be lesznek.
Csatlakoztasd az új színt az ismétlések bármelyik utolsó frerp-jába, [P1]
(4 lsz, ugord át a következ 3 szemet, krp cluster a következ szembe) 23 x, 4 lsz. [P2,3]
Ksz a kezd krp cluster-be, kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 24 krp cluster, 24 4 lsz köz.
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11. Csatlakoztasd az új színt egy álló srrp-vel bármelyik cluster-be, [P1]
(a következ 4-lsz közbe (2 rp, krp cluster az el z kör 2. átugrott szemébe úgy, hogy a
4-lsz köz el tt dolgozol, 2 rp a 4-lsz közbe, srrp a következ clusterbe) 24 x, hagyd ki az
utolsó srrp-t, kösd el és varrd el a szálakat. [P2,3]
Szemek száma: 96 rp, 24 srrp, 24 krp cluster.

12. Megj.: figyelj, hogy ki ne hagyd a srerp után az els szemet.
Csatlakoztasd az új színt bármelyik krp cluster körül egy álló srerp-vel, [P1]
(erp a következ 2 szembe, 2 erp a következ szembe, erp a következ 2 szembe, srerp
a következ cluster köré) 24 x, hagyd ki az utolsó srerp-t. [P2,3]
Ksz az kezd álló srerp-be.
Szemek száma 144 erp, 24 srerp.
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13. 3 lsz [1 erp-nek számít], 1 erp ugyanabba a szembe, [P1]
(erp a következ 13 szembe, 2 erp a következ szembe) 12 x, hagyd ki az utolsó 2 erp-t.
[P2,3]
Ksz a kezd 3-lsz 3. szemébe, kösd el és varrd el a szálakat.
Szemek száma: 180 erp.

Vége az els résznek.
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