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Cosmic Cal               3. Rész 
Szerz�i jog:  ©Helen Shrimpton, 2018.  Minden jogot 
fenntartva. Szerz�:  Helen  www.crystalsandcrochet.com 

 
Szponzorálta: Stylecraft fonal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerikai kifejezésről fordított magyar nyelvre. 
  

 
[] Súgó: lilával és d�lt bet�kkel íródott, azért vannak hogy segítsenek és irányítsanak,  
és remélhet�leg megkönnyítsék az életet, f�leg kezd�knek.  
 
Képekre való hivatkozás a következ�:  [kör] a megfelel� számmal ellátva  
 
* * A csillagok közti részt a megjelölt számban ismételni kell.  Ez általában egy egész 
oldalra vonatkozó ismétlés és összetett utasításokat tartalmaz. 
 

Sz Szem, szemek Rp Rövid pálca Hh Hátulsó hurok 

K Kör Fp Félpálca  Eh Els� hurok  

Lsz Láncszem  Erp Egyráhajtásos pálca  Hhr Hátulról hurkolt relief 
pálca  

Ksz Kúszószem 
  

Krp Kétráhajtásos pálca  Ehr Elölr�l hurkolt relief 
pálca  

Rh  Ráhajtás  Hrp Háromráhajtásos 
pálca  
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() vagy ( ) A zárójelben lév� részt a megjelölt számban ismételni kell.  Ez egy kisebb 
rend� ismétlend� rész. 
 
Speciális szemek: 
 
Csillag szem: Az 50- és 51. Körben lesz kifejtve.  
		
	
43. Hosszú oldal: *Kezd egy álló rp-val a megjelölt szem utáni 6. Pálcában K34 [a 
megjelölt szemet nem kell számolni] [kép1], rp a következ� pálcába, hhr-rp a következ� 
20 pálca oszlopa körül, hhr-fp a következ� 10 pálca oszlopa körül, hhr-erp a következ� 
10 pálca oszlopa körül,  hhr-krp a következ� 7 pálca oszlopa körül, 
 
Rövid oldal: hhr-krp a megjelölt pálca oszlopa körül  [helyezz szemjelöl�t ide], hhr-erp a 
következ� 3 pálca oszlopa körül, hhr-fp a következ� 83 pálca oszlopa körül, hhr-erp a 
következ� 3 pálca oszlopa körül, hhr-krp a következ� megjelölt pálca oszlopa körül 
[helyezz szemjelöl�t ide], [kép2] 
 
Hosszú oldal: hhr-krp a következ� 7 pálca oszlopa körül, hhr-erp a következ� 10 pálca 
oszlopa körül, hhr-fp a következ� 10 pálca oszlopa körül, hhr-rp a következ� 20 pálca 
oszlopa körül, rp a következ� 2 pálcába K34, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét. 
*[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 4 rp, 40 hhr-rp, 20 hhr-fp, 20 hhr-erp, 14 hhr-krp. 
Rövid oldal: 83 hhr-fp, 6 hhr-erp, 2 hhr-krp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ All Rights Reserved. 
 

44. Hosszú oldal: *kezd egy álló rp-val a megjelölt szem utáni 4. Pálcában K34 [a 
megjelölt szemet nem kell számolni] [kép1], fp a következ� pálcába,  rp a következ� 10 
pálcába,  fp a következ� 10 pálcába,  erp a következ� 12 pálcába, krp a következ� 17 
pálcába,  
 
Rövid oldal: a megjelölt pálcában  (krp, 2 erp) [helyezz szemjelöl�t a krp-ba], erp a 
következ� pálcába,  fp a következ� 87 pálcába, erp a következ� pálcába,  a megjelölt 
pálcában  (2 erp,  krp) [helyezz szemjelöl�t a krp-ba], [kép2] 
 
Hosszú oldal: krp a következ� 17 pálcába,  erp a következ� 12 pálcába,  fp a következ� 10 
pálcába,  rp a következ� 10 pálcába,  fp a következ� pálcába K34, rp a következ� 
pálcába,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét. *[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 22 rp, 22 fp,  24 erp,  34 krp. 
Rövid oldal: 87 fp, 6 erp,  2 krp. 
 

45.  Hosszú oldal: *Kezd egy álló rp-val a megjelölt szem utáni 2. Pálcában K34 [a 
megjelölt szemet nem kell számolni] [kép1], rp a következ� pálcába,  hhr-rp a következ� 
20 pálca oszlopa körül,  hhr-fp a következ� 10 pálca oszlopa körül,  hhr-erp a következ� 
21 pálca oszlopa körül, 
 
Rövid oldal: hhr-erp a megjelölt pálca oszlopa körül  [helyezz szemjelöl�t ide], hhr-fp a  
következ� pálca oszlopa körül, hhr-rp  a következ� 91 pálca oszlopa körül,  hhr-fp a 
következ� pálca oszlopa körül, hhr-erp a megjelölt pálca oszlopa körül  [helyezz 
szemjelöl�t ide], [kép2] 
 
Hosszú oldal: hhr-erp a következ� 21 pálca oszlopa körül,  hhr-fp a következ� 10 pálca 
oszlopa körül,  hhr-rp a következ� 20 pálca oszlopa körül,  rp a következ� 2 pálcába  
K34, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét. *[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 4 rp,  40 hhr-rp,  20 hhr-fp,  42 hhr-erp. 
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Rövid oldal: 91 hhr-rp, 2 hhr-fp,  2 hhr-erp.  

 
46. Kezd egy álló fp-val a megjelölt szem EL�TTI pálcában K34, [kép1] 
Hosszú oldal: *fp a két megjelölt szemen keresztül K34 és K30 [kép2], fp a következ� 
pálcába K34, rp a következ� 53 pálcába, 
 
Rövid oldal: a megjelölt pálcában  (2 fp, erp, 2fp) [helyezz szemjelöl�t az erp-ba], rp a 
következ� 93 pálcába, a megjelölt pálcában (2 fp, erp, 2 fp) [helyezz szemjelöl�t az erp-
ba] [kép3], 
 
Hosszú oldal: rp a következ� 53 pálcába,  fp a következ� pálcába K34.* [kép4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó fp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló fp-hoz. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 106 rp, 7 fp. 
Rövid oldal: 93 rp, 4 fp,  plussz 2 csúcs erp. 
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47. 3 lsz [erp-nak számít] [kép1], erp a következ� 2 pálcába,  [kép2,3] 
Hosszú oldal: *fp a következ� 55 pálcába, 
 
Rövid oldal: a megjelölt csúcs erp-ban (2 fp, 2 lsz, 2 fp), rp a következ� 97 pálcába,  a 
megjelölt csúcs erp-ban (2 fp, 2 lsz,  2 fp), 
 
Hosszú oldal: fp a következ� 55 pálcába,  erp a következ� 3 pálcába.* [kép4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó 3 erp-t. 
Csatlakozz a 3 lsz-b�l álló kezd� szem tetejébe, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál 
végét. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 114 fp, 3 erp. 
Rövid oldal: 97 rp, 4 fp, plussz 2 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 

Súgó: ügyelj nehogy kimaradjon az 1. Szem a csúcsok után:  
 
48. Kezd egy álló erp-val bármelyik rövid oldal végén a 2 lsz-b�l álló csúcspont el�tti 
utolsó pálcába  [kép1] 
Hosszú oldal: *a 2 lsz-b�l álló csúcspontban (2 erp, 2 lsz, 2 erp) [kép2], erp a következ� 
117 pálcába,  
 
Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 101 
pálcába.* [kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó erp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló erp-hoz. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 121 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspon. 
Rövid oldal: 105 erp, plus 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
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49.  3 lsz  [erp-nak számít] [kép1], erp a következ� 2 pálcába. 
 
Hosszú oldal: *a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp) [kép2], erp a következ� 
121 pálcába,  
 
Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 105 
pálcába.* [kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó 3 erp-t.  
Csatlakozz a kezd� 3 lsz-b�l álló szem tetejébe, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál 
végét.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 125 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
Rövid oldal: 109 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 

 
A csillag szem egy variációja a hagyományos Margarite szemnek, aminek 3 ága van; 
vagy az Öt Ágú Margarite szemnek,  aminek 5 ága van. Hagyományosan a 2. Sor rp-
val készül, de fp-t használva gyönyör� csillag formát adnak a szemnek. 
 
Súgó: A csillag szem két körön keresztül készül, az 1. Kört a szín oldalon, a másodikat a 
hátoldalon készítjük. 
 
Súgó: Amikor kezd� csillag szemet készìtünk, a “középrész” amit az 1 lsz alkot csak a 
szem alapjául szolgál, a következ� körben ide nem fogunk dolgozni. 
 
50. Rövid oldal: [kezd� csillag szem] Kezd egy álló *fp-val a 2 lsz-b�l álló csúcspontban 
bármelyik hosszú oldal végén, 1 lsz, hogy “középrészt” alkoss [kép1], bökj a 
“középrészbe” és húzz át egy hurkot, ismételd meg a fp lábánál, a 2 lsz-b�l álló 
csúcspontban,  és a következ� 2 pálcában. [Kép2] 
6 hurok van a horgolót�n, rh és húzd át mind a 6 hurkon. 
1 lsz hogy lezárd a szemet és “középrészt” alkoss a csillagnak. [Kép3] 
 
 
(bökj az el�z� csillag “közepébe” és húzz át egy hurkot, ismételd meg az utolsó ágában, 
a K49 ugyanazon szemében ahol a csillag utolsó ága van, és a következ� 2 pálcában, [6 
hurok van a horgolót�n], rh és húzd át mind a 6 hurkon, 1 lsz a lezáráshoz) [kép4,5] 54 
alkalommal, [az utolsó csilag 6. Hurka a 2 lsz-b�l álló csúcspontban fog végz�dni] [kép6] 
A 2 lsz-b�lálló csúcspontban  (fp, 1 lsz) [helyezz szemjelöl�t az 1 lsz-b�l álló ívben] [kép7,8] 
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Hosszú oldal: készíts egy kezd� csillag szemet a 2 lsz-b�l álló csúcspontban kezdve, 
készíts még 62 csillag szemet [az utolsó csillag 6. Hurka a 2 lsz-b�l álló csúcspontban 
fog végz�dni], 
A 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (fp, 1 lsz) [helyezz szemjelöl�t az 1 lsz-b�l álló ívben].* [kép9] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló fp-hoz. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 63 csillag szem, plussz csúcspont csoport: fp és 1 lsz. 
Rövid oldal: 55 csillag szem, plussz csúcspont csoport: fp és 1 lsz. 
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51.  Csillag szem folytatása. 1 lsz,  FORDÍTSD MEG A MUNKÁT, a hátoldal néz feléd. [Kép1] 
 
Hosszú oldal: *az 1 lsz-b�l álló csúcspontban  (fp, 2 lsz,  fp) [kép2], hagyd ki a fp-t, 2 fp a 
“közepébe” a következ� 63 csillagnak, hagyd ki az utolsó fp-t, [kép3] 
 
Rövid oldal: az 1 lsz-b�l álló csúcspontban  (fp, 2 lsz, fp), hagyd ki a fp-t,  2 fp a 
“közepébe” a következ� 55 csillagnak, hagyd ki az utoldó fp-t.* [kép4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer. 
Csatlakozz az els� fp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 128 fp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
Rövid oldal: 112 fp, plussz 1 db  2 lsz-b�l álló csúcspont.  
 
Súgó: emlékezz hogy a fonalvégeket mindig a hátoldalon dolgozzuk el. 
 

Fordítsd meg a munkát, hogy a szín oldala nézzen feléd. 
 
Súgó: emlékezz hogy mivel megfordítottuk a munkát most a szemek ahova bökni kell 
az aktuális oszlopok után helyezkednek, el nem el�tte. 
 
52. Kezd egy álló erp-val bármelyik rövid oldal utolsó pálcájában [kép1], 
Hosszú oldal: *a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp, 2 lsz,  2 erp), erp a következ� 128 
pálcába [kép2,3] 
Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 112 
pálcába.* [kép4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó erp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló erp-hoz. 
Szemek szám: Hosszú oldal: 132 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
Rövid oldal: 116 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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53. 3 lsz  [erp-nak számít] [kép1], erp a következ� 2 pálcába. 
Hosszú oldal: *a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz, 2 erp), hagyd ki a következ� 
pálcát [kép2], erp a következ� 131 pálcába,  
 
Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp, 2 lsz, 2 erp), hagyd ki a következ� 
pálcát, erp a következ� 115 pálcába. *[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó 3 erp-t. 
Csatlakozz a 3 lsz-b�l álló kezd� szem tetejébe vágd el a fonalat és dolgozd el a szál 
végét. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 135 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
Rövid oldal: 119 erp, plussz 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
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Vége a 3. Résznek, dolgozz el minden fonalvéget. 
 
Hozzávet�leges méret: 
Dk fonal, 4 mm G horgolót�: 
Rövid oldal: 29 incs/74cm 
Hosszú oldal: 34incs/86cm 
 
Aran fonal, 5,5mm horgolót�: 
Rövid oldal: 34incs/86,5cm 
Hosszú oldal:37incs/94cm 
 
Vége a 3. Résznek. 


