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Cosmic Cal                7. Rész 
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Amerikai kifejezésről fordított magyar nyelvre. 
Rövidítések   

 
[] 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�:  [kép] a megfelel� számmal ellátva  
 
* * A csillagok közti részt a megjelölt számban ismételni kell.  Ez általában egy egész 

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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oldalra vonatkozó ismétlés és összetett utasításokat tartalmaz. 
 
() vagy ( ) A zárójelben lév� részt a megjelölt számban ismételni kell.  Ez egy kisebb 
rend� ismétlend� rész.   
 
Speciális szemek: 
Keresztezett erp: Hagyj ki egy pálcát és erp a következ� pálcába.  A most készített 
pálca el�tt dolgozva készíts egy erp-t a kihagyott pálcába. 
 
Kozmikus csillag:  Magyarázat a 79. és 81. Körben. 
 
76. Kezd egy álló erp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában,  erp az el�z� pálcába, 
keresztezett erp-t alkotva [kép1,2] 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp) [kép3], 
(hagyd ki a következ� pálcát,  erp a következ� pálcába,  erp a kihagyott pálcába) 
[keresztezett erp-t alkotva] [kép4] 15 alkalommal, fp a következ� 3 pálcába,  rp a 
következ� 111 pálcába,  fp a következ� 3 pálcába,  (hagyd ki a következ� pálcát,  erp a 
következ� pálcába,  erp a kihagyott pálcába) [keresztezett erp-t alkotva] 15 
alkalommal [kép5], 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), 
(Hagyd ki a következ� pálcát,  erp a következ� pálcába,  erp a kihagyott pálcába) 
[keresztezett erp-t alkotva] 14 alkalommal, fp a következ� 3 pálcába,  rp a következ� 143 
pálcába,  fp a következ� 3 pálcába,  (hagyd ki a következ� pálcát,  erp a következ� 
pálcába,  erp a kihagyott pálcába) [keresztezett erp-t alkotva] 14 alkalommal. *[kép6] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó keresztezett erp-t.  
Csatlakozz az álló erp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 111 rp, 6fp, 4 erp, 30 keresztezett erp, 1 db 2 lsz-b�l álló 
csúcspont.  
Hosszú oldal: 143 rp, 6 fp, 4 erp,  28 keresztezett erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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77. Kezd egy álló erp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1] 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp, 2 lsz,  2 erp), erp a következ� 181 
pálcába  [kép2] 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 209 
pálcába.* [kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó erp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló erp hátulsó hurkához. 
Szemek száma: Rövid oldal: 185 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 213 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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78. 3 lsz  [hh-erp-nak számít], hh-erp a következ� 2 pálcába  [kép1] 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), hh-erp a következ� 185 
pálcába, 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), hh-erp a következ� 213 
pálcába.* [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó 3 hh-erp-t. 
Csatlakozz a 3 lsz-b�l álló szem tetejébe,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 4 erp, 185 hhr-erp,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 4 erp, 213 hhr-erp,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
 

Kozmikus csillag 1. Rész: Krp5egy a következ� képpen: 1. Láb 3 pálcával az utolsó hh-rp 
el�tti elüls� hurokban K78 [ugyan itt volt az el�z� ismétlés 7.  Rp-ja]; 2. Láb egy szemmel 
el�rébbi eh K77; 3. Láb 2 szemmel el�rébbi eh K77; 4. Láb 2 szemmel el�rébbi eh K77; 5. Láb 1 
szemmel el�rébbi eh K78. 1 lsz a lezáráshoz és középrész kialakításához. 
 
79. Kezd egy álló hh-rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), hh-rp a következ� 9 pálcába  
[kép2], 
(Készíts egy kozmikus csillagot, hagyd ki a következ� pálcát,  hh-rp a következ� 9 
pálcába [3. Rp ugyan oda fog esni ahol a kozmikus csillag 5. Lába van]) 18 alkalommal  
[kép3-12] 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), hh-rp a következ� 8 pálcába,  
(Készíts egy kozmikus csillagot,  hagyd ki a következ� pálcát,  hh-rp a következ� 9 
pálcába  [3. Rp ugyan oda fog esni,  ahol a kozmikus csillag 5. Lába van]) 20 alkalommal, 
készíts egy kozmikus csillagot,  hagyd ki a következ� pálcát,  hh-rp a következ� 8 
pálcába. * [kép13,14] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó hh-rp-t.  
Csatlakozz az álló hh-rp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 2 rp,  171 hh-rp, 18 kozmikus csillag, 1 db 2 lsz-b�l álló 
csúcspont.  
Hosszú oldal: 2 rp, 196 hh-rp, 21 kozmikus csillag,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 
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80. Kezd egy álló erp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 191 
pálcába,  
Ügyelj hogy a kozmikus csillag KÖZEPÉBE ne dolgozz. [Kép2,3,4] 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 219 
pálcába, ügyelj hogy a kozmikus csillag KÖZEPÉBE ne dolgozz.* [kép5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó erp-t.  
Csatlakozz az álló erp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 195 erp, 1 db  2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 223 erp, 1 db  2 lsz-b�l álló csúcspont.  
 

 
 
 
 
 



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

Kozmikus csillag 2. Rész: hogy befejezd a kozmikus csillagokat, a krp-t csak a csillagok 
közepébe készítsd. 
 
81. Kezd egy álló hh-rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban (rp, 2 lsz,  rp), hh-rp a következ� 10 pálcába  
[kép2], 
((Krp a csillag közepébe, hagyd ki a következ� pálcát,  hh-rp a következ� pálcába) 
háromszor,  hh-rp a következ� 4 pálcába  [5 db hh-rp van a csillagok között]) 18 
alkalommal  [kép3,4,5], hh-rp a következ� 5 pálcába.  
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), hh-rp a következ� 9 pálcába,  
((Krp a csillag közepébe, hagyd ki a következ� pálcát,  hh-rp a következ� pálcába) 
háromszor, hh-rp a következ� 4 pálcába  [5 db hh-rp van a csillagok között]) 21 
alkalommal, hh-rp a következ� 4 pálcába. *[kép6,7] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer , kivéve az utolsó hh-rp-t.  
Csatlakozz az álló hh-rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 2 rp,  141 hh-rp, 54 krp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 2 rp,  160 hh-rp, 63 krp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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82. Kezd egy álló erp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 11 
pálcába  [kép2], 
((ehr-erp a következ� pálca oszlopa körül,  erp a következ� pálcába) háromszor,  erp a 
következ� 4 pálcába) 18 alkalommal  [kép3,4], 
Erp a következ� 6 pálcába,  
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 10 
pálcába,  
((ehr-erp a következ� pálca oszlopa körül,  erp a következ� pálcába) háromszor,  erp a 
következ� 4 pálcába) 21 alkalommal,  
Erp a következ� 5 pálcába. *[kép5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó erp-t.  
Csatlakozz az álló erp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 147 erp, 54 ehr-erp,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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Hosszú oldal: 166 erp, 63 hhr-erp,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
 

83. Kezd egy álló erp-val bármelyik hosszú oldal végén a 2 lsz-b�l álló csúcspontban,  
(erp, 2 lsz,  2 erp) ugyan ide [kép1], 
 
*Rövid oldal: hagyd ki a következ� 2 pálcát,  erp a következ� pálcába  [kép2], erp az el�bb 
kihagyott pálcába [az 1. Keresztezett erp elkészült] [kép3], (hagyd ki a következ� 
pálcát,  erp a következ� pálcába,  erp az el�bb kihagyott pálcába) 99 alkalommal [kép4], 
A 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), 
 
Hosszú oldal: hagyd ki a következ� 2 pálcát,  erp a következ� pálcába,  erp az el�bb 
kihagyott pálcába [az 1. Keresztezett erp elkészült], (hagyd ki a következ� pálcát, erp a 
következ� pálcába,  erp az el�bb kihagyott pálcába) 113 alkalommal, a  2 lsz-b�l álló 
csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp).* [kép5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó csúcspont csoportot. 
Csatlakozz az álló erp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 4 erp,  100 keresztezett erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 4 erp,  114 keresztezett erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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Vége a 7. Résznek 
 
Hozzávet�leges méret: 
Dk fonal, 4 mm G horgolót�: 
Rövid oldal: 47 incs /119,5 cm 
Hosszúoldal: 55 incs/140 cm 
 
Aran fonal, 5,5 mm horgolót�: 
Rövid oldal: 59 incs/151 cm 
Hosszú oldal: 69,5 incs/177 cm 


