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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: 
Ebben a részben nincsenek speciális szemek. 
 
 
84. Kezd egy álló rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó 2 pálcája közt [kép1], hagyd ki a 
következ� pálcát,  
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), (hagyd ki a következ� pálcát,  
rp a pálcák közt) 203 alkalommal. 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), (hagyd ki a következ� pálcát,  
rp a pálcák közt) 231 alkalommal.* [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó rp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp-hoz.  
Szemek száma: Rövid oldal: 205 rp,  1 db  2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 233 rp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  

85. 3 lsz  [erp-nak számít], erp a következ� pálcába  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 205 
pálcába, 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 233 
pálcába. *[kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó 2 erp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz a  3 lsz-b�l álló szem tetejébe.  
Szemek száma: Rövid oldal: 209 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 237 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  



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

86. 4 lsz [erp-nak plusz 1 lsz-nek számít], hagyd ki a következ� pálcát,  erp a következ� 
pálcába,  1 lsz,  hagyd ki a következ� pálcát  [kép1] 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (erp, 1 lsz,  erp, 2 lsz,  erp, 1 lsz,  erp), 
(1 lsz,  hagyd ki a következ� pálcát,  erp a következ� pálcába) 104 alkalommal, 1 lsz,  
hagyd ki a következ� pálcát,  
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (erp, 1 lsz,  erp, 2 lsz,  erp, 1 lsz,  erp), 
(1 lsz,  hagyd ki a következ� pálcát,  erp a következ� pálcába) 118 alkalommal,  1 lsz,  
hagyd ki a következ� pálcát. *[kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó 1 lsz,  erp, 1 lsz  együttest. 
Csatlakozz a  3. Lsz-hez, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 108 erp, 107 db 1 lsz-b�l álló ív,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 122 erp, 121 db 1 lsz-b�l álló ív,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont. 

87. Kezd egy álló hhr-rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájának az oszlopa körül  
[kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp) 
Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül,  az 1 lsz-b�l álló ív el�tt dolgozva hrp a 2 lsz-b�l 
álló ívben K85 [kép2] 
(Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül, az 1 lsz-b�l álló ív el�tt dolgozva hrp a 
kihagyott pálcába K85) 105 alkalommal [kép3], 
Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül,  az 1 lsz-b�l álló ív el�tt dolgozva hrp a 2 lsz-b�l 
álló ívbe K85, 
Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül.  
 
Hosszú oldal: a  2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), 
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Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül,  az 1 lsz-b�l álló ív el�tt dolgozva hrp a 2 lsz-b�l 
álló ívbe K85, 
(Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül,  az 1 lsz-b�l álló ív el�tt dolgozva hrp a 
kihagyott pálcába K85) 119 alkalommal, hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül,  az 1 
lsz-b�l álló ív el�tt dolgozva hrp a 2 lsz-b�l álló ívbe K85, 
Hhr-rp a következ� pálca oszlopa körül. * [kép4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó hhr-rp-t. 
Csatlakozz az álló hhr-rp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 2 rp,  108 hhr-rp, 107 hrp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 2 rp,  122 hhr-rp, 121 hrp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
 

88. 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� 217 
pálcába, 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 245 
pálcába. * [kép2,3] 
 
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: 221 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 249 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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89. Kezd egy álló rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), hagyd ki a következ� pálcát,  rp 
a következ� 220 pálcába,  
 
Hosszú oldal: a  2 lsz-b�l álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), hagyd ki a következ� pálcát,  
rp a következ� 248 pálcába. * [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó rp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp-hoz.  
Szemek száma: Rövid oldal: 222 rp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 250 rp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  

 
90. 3 lsz  [erp-nak számít], erp a következ� pálcába  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban 2 erp, 2 lsz,  2 erp), erp a következ� 222 
pálcába,  
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következ� 250 
pálcába. * [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó 2 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: 226 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 254 erp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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Vége a 8. Résznek  
 
Hozzávet�leges méret: 
Dk fonal,  4 mm G horgolót�: 
Rövid oldal: 51 incs/129,5 cm 
Hosszú oldal: 59,5 incs/151 cm  
 
Aran fonal,  5,5 mm horgolót�: 
Rövid oldal: 59,5 incs/151 cm  
Hosszú oldal: 73,5 incs/187 cm 


