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2. rész 

 
Rövidítések 

Lsz Láncszem Erp Egyráhajtásos pálca Eh Első hurok 

Ksz Kúszószem  Krp Kétráhajtásos pálca Fr Fordított relief 

Rp Rövidpálca Hrp Háromráhajtásos 
pálca 

Sr Sima relief 

Fp Félpálca Hh Hátsó hurok   

      

 
 
 
[] Megj.: A megjegyzéseket kékkel és dőlt betűvel írtuk. Reméljük, hasznosnak találod 
majd őket és talán megkönnyítik a dolgod, különösen, ha kezdő horgoló vagy. 
 
A fényképes hivatkozásokat rózsaszínnel írtuk, zárójelben a megfelelő 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 egyidejűleg. 
 
() Zárójelben az alacsonyabb szintű ismétléseket jelöljük. Ezeket a megadott számban 
ismételjük. 
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Speciális szemek: 
 
Egyráhajtásos Cluster: Ráhajtás, szúrd be a horgolótűt a szembe/láncszemsorba, 
amibe dolgozni fogsz, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, 2 hurok a tűn. 
Ráhajtás, szúrd a horgolótűt ugyanabba a szembe, ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd 
át 2 hurkon, 3 hurok a tűn. Ráhajtás, szúrd a horgolótűt ugyanabba a szembe, 
ráhajtás, húzd át, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, 4 hurok a tűn. Ráhajtás, húzd át mind a 
4 hurkon. 
 
3 egyszerre befejezett erp: Ráhajtás, szúrd be a horgolótűt a szembe amibe dolgozni 
fogsz, ráhajtás, húzd át, 3 hurok a tűn, ráhajtás, húzd át 2 hurkon, 2 hurok a tűn. Ezt 
ismételd meg a következő 2 szembe, 4 hurok a tűn. Ráhajtás, húzd át mind a 4 hurkon. 
 
2 egyszerre befejezett krp: két ráhajtás, szúrd be a horgolótűt a szembe, amibe 
dolgozni fogsz, ráhajtás, húzd át, 4 hurok a tűn, ráhajtás, húzd át 2 hurkon kétszer, 2 
hurok a tűn. Ismételd meg a következő szembe, 3 hurok a tűn. Ráhajtás, húzd át mind a 
3 hurkon.  
 
Mini fehúzott pálca: (szúrd be a horgolótűt a szembe, amibe dolgozni fogsz, ráhajtás, 
húzd fel a fonalat egy rp magasságaba, ráhajtás) 3 x, az utolsó ráhajtást követően 
húzd át a fonalat mind a 6 hurkon, lezárásként 1 lsz. 
 
 
2 egyszerre befejezett felhúzott pálca: Ráhajtás szúrd be a horgolótűt a szembe, 
amibe dolgozni fogsz és húzd át [a szomszédos szemek magasságáig húzd], 4 x  (9 
hurok a tűn), ráhajtás, szúrd be a horgolótűt a következő szembe és húzd át [a 
szomszédos szemek magasságáig], 4 x (17 hurok a tűn), ráhajtás, húzd át mind a 17 
hurkon, lezárásként 1 lsz. Ez a záró lsz nem számít szemnek. 
 
 
 
 
 
14. Csatlakoztasd az új színt bármelyik pálca köré, álló frfp [P1], frfp a következő 179 
szembe. [P2,3] 
Ksz a kezdő frfp-ba, kösd el és varrd el szálakat. 
Szemek száma: 180 frfp. 
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15. Megj.: a krp-cluster csoportok pontosan a 10. kör krp clusterei felett lesznek. 
Csatlakoztasd az új színt a következőképpen: keresd meg a 13. kör bármelyik 
szaporításának a 2. pálcáját, 1 álló rp, ez pontosan a 11. kör krp clustere felett lesz, [P1] 
*1 lsz, ugord át a következő 3 szemet, a következő szembe ((erp cluster, 2 lsz) 2 x, erp 
cluster)[P2], 1 lsz, ugord át a következő 3 szemet, rp a következő 8 szembe. *[P3,4] 
Ismételd * -tól * -ig 12 x, hagyd ki az utolsó rp-t. 
Ksz a kezdő álló rp-be, kösd el és varrd el szálakat. 
Szemek száma: 96 rp, 12 erp-cluster csoport, 2 1-lsz köz és 2 2-lsz köz. 
 

 
 
16. Csatlakoztasd az új színt az előző kör bármelyik 8 rp ismétlésének a 6. rp-jébe, [P1] 
*ugord át a következő 2 rp-t, 3 erp a lövetkező 1-lsz közbe 
(srrp a következő cluster köré, 5 erp a következő 2-lsz közbe) 2x,  
srrp a következő cluster köré, 3 erp a következő 1-lsz közbe, ugord át a következő 2 
szemet, rp a következő 4 szembe. *[P2,3] 
Ismételd *- tól *- ig 12 x, hagyd ki az utolsó rp-t. 
Ksz a kezdő álló rp- be, kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma: 48 rp, 12 16-erp csoport, ezekben 3-3 db srrp. 
 

 



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

 
 

17.  Csatlakoztasd az új színt bármelyik 4-rp ismétlés 3. rp-jébe egy álló rp- vel, [P1] 
*ugord át a következő szemet, frrp a következő 3 erp mindegyike köré, (ugord át a 
következő szemet [srrp], frrp a következő 5 erp mindegyike köré) 2x, ugord át a 
következő szemet, frrp a következő 3 erp mindegyike köré [P2], ugord át a következő 
szemet, rp a következő 2 szembe. *[P3,4] 
Ismételd *- tól *- ig 12 x, hagyd ki az utolsó rp-t. 
Ksz a kezdő álló rp-be. 
Szemek száma: 24 rp, 12 db egyenként 16 frrp-ből álló csoport. 

18. Ksz a következő szembe Sl-st into next st [az első frrp], 3 lsz [az első erp-nek 
számít], erp ugyanabba a szembe, [P1] 
*(erp a következő 4 szembe, 2 erp a következő szembe) 3 x, 1 lsz, ugord át a következő 
2 szemet, 2 erp a következő szembe. *[P2,3,4] 
Ismétleld * -tól * -ig 12 x, hagyd ki az utolsó 2 erp-t. 
Ksz a kezdő 3- lsz 3. szemébe.Kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma: 12  db 20-erp csoport, egyenként 1-1 1-lsz köz. 
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19. Csatlakoztasd az új színt bármelyik 20-erp csoport utolsó erp-je köré egy álló 
frerp-vel. szeme köré egy álló frerp-vel, [P1] 
*az 1-lsz köz körül dolgozunk a 17. kör 2 rp-jébe 2 egyszerre befejezett felhúzott pálcát 
[P2,3,4,5], frerp a következő 3 szem körül, [ügyelj, hogy a felhúzott pálca utani első 
szem ki ne maradjon], frfp a következő 3 szem körül, frrp a következő 8 szem körül, 3 
frfp a következő 3 szem körül, 3 frerp a következő 3 szem körül. *[P6,7,8] 
Ismételd * -tól *- ig 12 x, hagyd ki az utolsó frerp-t. 
Ksz a kezdő álló frerp-ba, kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma: 12 2 egyszerre befejezett felhúzott pálca, 12 csoport egyenként 8-8 

frrp, 6-6 frfp és 6-6 frerp. 
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20. Megj.: Ne feledd, a 2 egyszerre befejezett pálcák szeme, amibe dolgozni fogsz 
jobbra lesz, az 1-lsz közbe nem dolgozunk. 
Csatlakoztasd az új színt egy álló erp-vel bármely felúzott pálcába, [P1] 
*egyszerre befejezett erp a következő 3 szembe [P2], fp a következő 3 szembe, rp a 
következő 8 szembe, fp a következő 3 szembe, egyszerre befejezett erp a következő 3 
szembe, erp a következő egyszerre befejezett felhúzott pálcába [2 egyszerre 
befejezett felhúzott pálca]. *[P3,4] 
Ismételd *-tól *-ig 12 x, hagyd ki az utolsó erp-t. 
Ksz a kezdő álló erp-be. 
Szemek száma: 12 8-rp csoport, 6 fp, 1 erp, 2 egyszerre befejezett erp ismétlésenként. 
 

 
21. 3lsz [az első erp-nek számít] [P1], erp a következő szembe,  
*fp a következő 3 szembe, rp a következő 8 szembe, fp a következő 3 szembe, erp a 
következő 3 szembe* [P2,3] 
Ismeteld * -tol *- ig 12 x, hagyd ki az utolsó 2 erp-t. 
Ksz a kezdő 3-lsz 3. szemébe. Kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma: 96 rp, 72 fp, 36 erp.  
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22. Csatlakoztasd az új színt egy álló rp-vel bármelykik 8-rp ismétlés első rp-jébe, [P1] 
*ugord át a következő 3 szemet, ((2 egyszerre befejezett krp, 1 lsz) 4 x, 2 egyszerre 
befejezett krp) a következő szembe, ugord át a következő szemet, rp a következő 44 
szembe. *[P2,3] 
Ismételd meg *-tol *-ig 4 x, hagyd ki az utolsó rp-t. 
Ksz a kezdő álló rp-be, kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma oldalanként: 44 rp, 5db 2 egyszerre befejezett krp, 4 1-lsz köz. 

 
23. Csatlakoztasd az új színt egy álló rp-vel valamelyik oldal 43. rp-be [az oldal utolsó 
előtti rp-ja], [P1] 
*ugord át a következő szemet [utolsó rp], mini felhúzott pálca az utolsó rp és az 
egyszerre befejezett krp közé [P2,3], (1 lsz, ugord át a következő szemet, mini felhúzott 
pálca a következő 1-lsz közbe) 4x, 1 lsz, ugord át a következő szemet, mini felhúzott 
pálca az egyszerre befejezett krp és az első rp közé, ugord át a következő szemet 
[első rp], rp a következő 42 szembe. *[P4,5] 
Ismételd meg  *-tól *-ig 4 x, hagyd ki az utolsó rp-t. 
Ksz a kezdő álló rp-be, kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma oldalanként: 42 rp, 6 mini felhúzott pálca, 5 1-lsz köz. 
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24. Ne aggódj, ha azt látod, hogy a rövidpálcáknál hullámosodik a munkád. A következő 
részben minden kisimul. 
Csatlakoztasd az új színt egy álló rp-vel bármelyik oldal 40. rp-jébe, [P1] 
*ugord át a következő 2 szemet, 3 erp az utolsó rp és a mini felhúzott pálca közé, 
(ugord át a következő mini felhúzott pálcát, 3 erp a következő 1-lsz közbe) 5 x,  
ugord át a következő mini felhúzott pálcát, 3 erp az utolsó mini felhúzott pálca es az 
első rp közé,  
ugord át a következő 2 szemet, rp a következő 38 szembe. *[P2,3] 
Ismételd meg  *-tól *-ig 4 x, hagyd ki az utolsó rp-t. 
Ksz a kezdő álló rp-be, kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma oldalanként: 38 rp, 21 erp. 

25. Csatlakoztasd az új színt egy álló fp-val bármelyik oldal utolsó rp-jába [P1], fp a 
következő 3 szembe, 
*(srkrp a következő mini felhúzott pálca köré a 23. körből, ugord át a következő 
szemet, fp a következő két szembe) 2 x,  
srkrp a következő mini felhúzott pálca köré, ugord át a következő szemet,  
a következő szembe (2 fp, erp, 2 fp) [a sarok kialakítása],  
(ugord át a következő szemet, srkrp a következő mini felhúzott pálca köré a 23. körből, 
fp a következő 2 szembe) 3 x, [P2,3] 
fp a következő 5 szembe, rp a következő 30 szembe, fp a következő 7 szembe. *[P4] 
Ismételd meg *-tól *-ig 4 x, hagyd ki az utolsó 4 fp-t. 
Ksz a kezdő álló fp-be, kösd el és varrd el a szálakat. 
Szemek száma oldalanként: 30 rp, 26 fp, 6 srkrp, 1 sarok erp. 
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Vége a 2. résznek 
Vége az első résznek. 
A fordítással kapcsolatban ide írhatsz: 
kataszakal@freemail.hu 
 


