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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  
 

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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* * A csillagok közti részt a megjelölt számban ismételni kell.  Ez általában egy egész 
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: 
 
Ehr-krp fürt: Rh kétszer,  bökj a megjelölt pálca oszlopa körül, rh és húzd át a hurkot,  Rh és 
húzd át 2 hurkon kétszer,  2 hurok van a horgolót�n.  
Ismételd még kétszer ugyan annak a pálcának az oszlopa körül, 3 hurok van a horgolót�n,  
majd 4 hurok van a horgolót�n. 
Rh és húzd át mind a 4 hurkon.  
D�lt fürt: magyarázat a 94. Körben. 
 
Rák szem: fordított rövid pálca, rp hátrafelé dolgozva, avagy ellentétesen mint a normális 
pálcák. 
 
91. Kezd egy álló fp-val a 2 lsz-b�l álló csúcspontban bármelyik hosszú oldal végén, (2 
lsz,  fp) ugyan ide [kép1], 
*Rövid oldal: 2 hhr-erp a következ� 2 pálca oszlopa körül együttesen [készítsd a 2. 
Szemet az els� alá] 113 alkalommal [kép2,3], 
A 2 lsz-b�l álló csúcspontban (fp, 2 lsz,  fp), 
 
Hosszú oldal: 2 hhr-erp a következ� 2 pálca oszlopa körül együttesen  [készítsd a 2. 
Szemet az els� alá] 127 alkalommal, a  2 lsz-b�l álló csúcspontban  (fp, 2 lsz,  fp).* [kép4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó csúcspont csoportot.  
Csatlakozz az álló fp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 2 fp, 226 hhr-erp,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  228 
Hosszú oldal: 2 fp, 254 hhr-erp,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  256 
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92. Kezd egy álló fp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában  [kép1], 
*Rövid oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (fp, 2 lsz,  fp), fp a következ� 228 pálcába,  
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (fp, 2 lsz,  fp), fp a következ� 256 pálcába. 
*[kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó fp-t.  
Csatlakozz az álló fp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét, vagy 
kúszószemmel csatlakozz ha ugyan ezzel a színnel akarod folytatni.  
Szemek száma: Rövid oldal: 230 fp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 258 fp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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93. Kezd egy álló erp-val a 2 lsz-b�l álló csúcspontban bármelyik hosszú oldal végén  
[kép1], (erp, 2 lsz,  2 erp) ugyan ide [kép2]; vagy ha az el�z� színt használod, ksz a 
következ� pálcába és a 2 lsz-b�l álló csúcspontba és 3 lsz [erp-nak számít], 
 
*Rövid oldal: (2 lsz,  hagyd ki a következ� 2 pálcát,  erp a következ� 2 pálcába) 57 
alkalommal, 2 lsz,  hagyd ki a következ� 2 pálcát,  a 2 lsz-b�l álló csúcspontban (2 erp,  2 
lsz,  2 erp), 
 
Hosszú oldal: (2 lsz,  hagyd ki a következ� 2 pálcát,  erp a következ� 2 pálcába) 64 
alkalommal, 2 lsz,  hagyd ki a következ� 2 pálcát,  a 2 lsz-b�l álló csúcspontban  (2 erp,  2 
lsz,  2 erp). *[kép3,4] 
 
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: 118 erp, 58 db 2 lsz-b�l álló ív,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 132 erp,  65 db 2 lsz-b�l álló ív,  1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
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Súgó: d�lt fürtök ehr-krp-fürtként készülnek; és minden pár második pálcájában 
helyezkednek el. 
 
94. Kezdd egy álló ehr-rp-val bármelyik hosszú oldal végén lév� csúcspontban készített 
erp páros 2. Erp-jának oszlopa körül  [kép1], (3 lsz, ehr-krp fürt ugyan ennek a 
pálcának az oszlopa körül) [kép2] [elkészült a csúcspont d�lt fürtje], 
(hagyd ki a következ� 2 lsz-b�l álló ívet és erp-t,  ehr-rp a következ� pálca oszlopa körül,  
3 lsz,  ehr-krp fürt ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül) 249 alkalommal, helyezz 
szemjelöl�t minden csúcspont d�lt fürtjébe [kép3,4,5] 
 
Csatlakozz az álló ehr-rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 58 ehr-rp, 58 d�lt fürt, 1 ehr-rp és d�lt fürt együttes 
csúcspont. 
Hosszú oldal: 65 ehr-erp, 65 d�lt fürt, 1 db ehr-rp és d�lt fürt együttes csúcspont. 

95. A K94-et körülfogva dolgozunk, kezd egy álló fp-val az erp K93 és a d�lt fürt közt 
bármelyik hosszú oldal végén. [Kép1] 
 
*Rövid oldal: a 3 lsz-b�l álló ív körül a 2 lsz-b�l álló csúcspontban dolgozva K93 (2 fp, 2 lsz,  
2 fp) [kép2], 
(fp az erp K93 és d�lt fürt között, 3 fp a 3 lsz-b�l álló ív körül és 2 lsz-b�l álló ívben 
dolgozva K93) 58 alkalommal,  fp az erp K93 és d�lt fürt között [kép3], 
 
Hosszú oldal: a 3 lsz-b�l álló ív körül és 2 lsz-b�l álló csúcspontban dolgozva K93 (2 fp, 2 
lsz,  2 fp), 
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(fp az erp K93 és d�lt fürt között, 3 fp a 3 lsz-b�l álló ív körül és 2 lsz-b�l álló ívben K93 
dolgozva) 65 alkalommal,  fp az erp K93 és a csúcsponti d�lt fürt között.* [kép4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó fp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló fp-hoz.  
Szemek száma: Rövid oldal: 237 fp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  
Hosszú oldal: 265 fp, 1 db 2 lsz-b�l álló csúcspont.  

 
Rák szem adja a tökéletesen begejezett széleket a Cosmic Cal-odnak.  
 
96. 1 lsz és fordított rp/rák szem minden pálcába a 2 lsz-b�l álló csúcspontig, 3 fordított 
rp/rák szem a 2 lsz-b�l álló csúcspontban,  ismételd minden oldalon. [Kép1,2,3] 
Csatlakozz az els� fordított rp-/rák szemhez, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál 
végét.  
Szemek száma: Rövid oldal: 240 fordított rp/rák szem,  
Hosszú oldal: 268 fordított rp/rák szem. 
 

Vége a 9. Résznek. 
 
Hozzávet�leges méret: 
Dk fonal, 4 mm G horgolót�: 
Rövid oldal: 54 incs /137 cm 
Hosszú oldal: 62 incs/157,5 cm 
 
Aran fonal, 5,5 mm horgolót�: 
Rövid oldal: 69 incs/175 cm 
Hosszú oldal: 77,5 incs/197 cm 


