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

 

Cosmic Cal               1. rész  
Szerz�i jog:  ©Helen Shrimpton, 2018.  Minden jogot 
fenntartva. 
Szerz�:  Helen  www.crystalsandcrochet.com  
 

Szponzorálta: Stylecraft fonal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rövidítések 

 
Amerikai kifejezésről fordított magyar nyelvre. 
 
[] Súgó: lilával és dőlt betűkkel íródott, azért vannak hogy segítsenek és irányítsanak,  és 
remélhetőleg megkönnyítsék az életed, főleg kezdőknek.  
 
Képekre való hivatkozás a következő:  [kép] a megfelelő számmal ellátva  

Sz Szem, szemek Rp Rövid pálca Hh Hátulsó hurok 

K Kör Fp Félpálca  Eh Első hurok  

Lsz Láncszem  Erp Egyráhajtásos pálca  Hhr Hátulról hurkolt relief 
pálca  

Ksz Kúszószem   Krp Kétráhajtásos pálca  Ehr Elölről 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 lévő részt a megjelölt számban ismételni kell.  Ez egy kisebb rendű 
ismétlendő rész.   
 
Speciális szemek  
 
Krp7egy: Rh kétszer, bökj a megjelölt szembe Rh és húzd át a hurkot, 4 hurok van a horgolótűn, 
Rh és húzd át 2 hurkon kétszer. Ismételd meg a következő 6 szemen/résen keresztül. Rh és húzd 
át mind a 8 hurkon.  
 
Ehr-erp3egy: Rh, bökj a megjelölt szem oszlopa mögé elölről hátrafelé, Rh és húzd át a hurkot, 
Rh és húzd át 2 hurkon,  2 hurkot hagyva a horgolótűn, ismételd meg a következő két pálcával, 
Rh és húzd át mind a 4 hurkon.  
 
Krp fürt: Rh kétszer,  bökj a megjelölt szembe vagy résbe, Rh, és húzd át a hurkot, Rh és húzd 
át 2 hurkon kétszer.  Ismételd meg még kétszer ugyan abban a pálcában/résben (4 hurok van a 
horgolótűn), Rh és húzd át mind a 4 hurkon.  
  
Fodor szem: 3 pálcán keresztül készü,  Eh-rp a megjelölt pálcában és ugyan azon pálca oszlopa 
körül elölről hátrafelé és fentről lefelé haladva (ehr-fp, 3 ehr-erp), hagyd ki a következő 
pálcát,  eh-rp a következő pálcában. 
 
Rp3egy: bökj a megjelölt pálcába, Rh és húzd át a hurkot,  2 hurok van a horgolótűn. Ismételd 
meg a következő 2 pálcán keresztül, 4 hurok van a horgolótűn.  Rh és húzd át mind a 4 hurkon. 
 
Gyöngy szem: erp a megjelölt pálcába/résbe, az elkészített pálca oszlopa körül dolgozva (Rh és 
húzz át egy hurkot az oszlop  körül) háromszor. Rh és húzd át mind a 7 hurkon. Hogy egy  kezdő 
gyöngy szemet készíts 3 lsz vagy készíts egy kezdő erp-t és innen folytasd tovább.   
 
Felhúzott pálca: Rh bökj a megjelölt pálcába vagy résbe, Rh és húzd át a hurkot  [a szomszédos 
pálcával megegyező magasságban], 4 alkalommal (9 hurok van a horgolótűn),  Rh és húzd át 
mind a 9 hurkon, 1 lsz a lezáráshoz. Ezt a lezáró lsz-t nem kell sz-nek számolni. 
Ha kezdő felhúzott pálcát szeretnél készíteni, dolgozz úgy mintha álló pálcát készítenél.  
 
Hosszított rp: bökj egy vagy több sorral a következő pálca alá utasítás szerint Rh és húzd át a 
hurkot hogy az aktuális sorral azonos magasságú legyen, Rh és húzd át mindkét hurkon.  
 
Popkorn: készíts 5 erp-t ugyan abba a pálcába,  vedd ki a horgolótüt és helyezd elölről hátrafelé 
az első erp-ba, és húzd át a leejtett hurkot. 1 lsz a lezáráshoz.  Ez a lezáró lsz nem számít bele 
ha további lsz-et kell készíteni a popkorn után. 
Hogy Kezdö Popkornt készíts, egyszerűen kezd egy álló erp-val vagy 3 lsz-el az első erp 
gyanánt.   
 
Lehajtott rp: bökj a Hátulsó hurkába a következö krp-nak és a Hátulsó hurkába a neki megfelelő 
pálcának az előző körből, Rh és húzd át a 2 hátsó hurkon, Rh és húzd át 2 hurkon.   
 
Ehr-krp3egy: Rh kétszer,  bökj a megjelölt pálca oszlopa körül elölről hátrafelé, Rh és húzd át a 
hurkot, Rh és húzd át 2 hurkon kétszer,  2 hurkot hagyva a horgolótűn, ismételd meg a 
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következő 2 pálca oszlopa körül (4 hurok maradt a horgolótűn).  Rh és húzd át mind a 4 hurkon.   
 
Ehr-krp5egy: Rh kétszer,  bökj a megjelölt pálca oszlopa körül elölről hátrafelé,  Rh és húzd át 
a hurkot, Rh és húzd át 2 hurkon kétszer,  2 hurkot hagyva a horgolótűn,ismételd meg a 
következő 4 pálca oszlopával (6 hurok van a horgolótűn).  Rh és húzd át mind a 6 hurkon.  
 
 
1. Varázsgyűrűvel kezdve 1 lsz és készíts 12 fp-t a gyűrűbe. Ksz-el csatlakozz az első pálcába.  
Szemek száma: 12 fp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 3 lsz [erp-nek számít], 2 erp ugyan ide, (1 lsz, hagyd ki a következő pálcát,  3 erp a 
következő pálcába) ötször, 1 lsz. Ksz-el csatlakozz a 3lsz tetejébe, vágd el a fonalat és dolgozd 
el a szál végét.   
Szemek száma: 18 erp, 6 db 1 lsz-ből álló ív.  
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3. Kezd egy álló rp-val bármelyik 1 lsz-ből álló ív előtti Erp-ban.  [kép1] (az 1 lsz-ből álló ív előtt 
dolgozva krp a kihagyott pálcába k1 [kép2], rp a következő pálcába,  a következő pálcába (fp, 
erp, fp), rp a következő pálcába) hatszor, kivéve az utolsó rp-t.  [kép3,4] 
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp-ba. 
Szemek száma: 12 rp, 12 fp, 6 erp, 6 krp 

 
4. 1 lsz és rp ugyan abba a pálcába [kép1], rp a következő 2 pálcába, (fp a következö pálcába, a 
következőben (erp,1 lsz, erp), fp a következő pálcába, rp a következő 3 pálcába) hatszor, 
kivéve az utolsó 3 pálcát [kép2,3] 
Csatlakozz az első rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.   
Szemek száma: 18 rp, 12 fp, 12 erp, 6 db 1 lsz-ből álló ív. 
 

 
5. Kezd egy álló rp-val az Erp-ban bármelyik 1 lsz-ből álló ív előtt, [kép1] 
( 3 lsz, hagyd ki a 2 lsz-ből álló ívet,  rp a következő pálcába [kép2], 3 lsz, Krp7egy ugyan itt és 
a következő 6 pálcán keresztül [kép3],  
4 lsz [ne készítsd az 1. Lsz-el túl szorosra], rp ugyan oda ahol a Krp7egy utolsó lába van) 
hatszor, kivéve az utolsó rp-t.  [kép4,5] 
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp-ba. 
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Szemek száma: 12 rp, 6 Krp7egy ,12 db 3 lsz-ből álló ív,  6 db 4 lsz-ből álló ív.   
 

 
 
 
6. 1 lsz és rp ugyan abba a pálcába [kép1] 
(3 lsz, rp a következő pálcába [kép2], 9 krp a Krp7egy “szemébe”, rp a következő pálcába)  
hatszor,  kivéve az utolsó rp-t [kép3,4] 
Csatlakozz az első rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.   
Szemek száma: 12 rp, 6 félkör külön-külön 9 krp-ból, 6 db 3 lsz-ből álló ív.  

 
7. Mindkét 3 lsz-ből álló ív előtt dolgozva,  Kezd egy álló erp-val az 1 lsz-ből álló ívben k4 
[kép1], 2 erp ugyan ide [kép2], 
(hagyd ki a következő pálcát k6, rp a következő 3 pálcában,  fp a következő pálcába,  a 
következő pálcába [5. Krp] (2 erp,1 lsz, 2 erp), fp a következő pálcába, rp a következő 3 
pálcában,  hagyd ki a következő pálcát,  mindkét 3 lsz-ből álló ív előtt dolgozva 3 erp az 1 lsz-
ből álló ívben k4) hatszor, kivéve az utolsó 3 erp-t.  [kép3,4,5] 
Kúszószemmel csatlakozz az álló erp-ba. 
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Szemek száma: 36 rp, 12 fp, 42 erp, 6 db 1 lsz-ből álló ív.  

 
 
 
8. 1 lsz, ehr-erp3egy ugyan itt és a következő 2 pálca oszlopában.  [3 erp] [kép1], 
(erp a következő 6 pálcában, az 1 lsz-ből álló ívben (2 erp, 2 lsz, 2 erp), erp a következő 6 
pálcában [figyelj hogy ne maradjon ki az első rejtett pálca ], ehr-erp3egy a következő 3 erp 
oszlopában) hatszor, kivéve az utolsó ehr-erp3egy-t. [kép2,3] 
Csatlakozz az első ehr-erp3egy-hez, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.   
Szemek száma: 96 erp,6 ehrerp3egy, 6 db 2 lsz-ből álló ív.   
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Súgó: a szemek száma innentől ismétlésenként lesz megadva. 
 
9. Kezd egy álló hhr-erp-val bármelyik 2 lsz-ből álló ív előtti utolsó pálca oszlopában [kép1] 
*a 2 lsz-ből álló ívbe (2 fp, 2 lsz, 2 fp) [kép2], hhr-erp a következő 8 pálcában, ehr-rp a 
következő pálcába,  hhr-erp a következő 8 pálcában.* [kép3,4] 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó hhr-erp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló hhr-erp-hez. 
Szemek száma: ismétlésenként: 4 fp, 1 ehrrp, 16 hhrerp, 1 db 2 lsz-ből álló ív.  
 

 
 
 
 
10. 1 lsz és rp ugyan abba a pálcába [kép1], rp a következő 2 pálcába,  
*2 lsz,  hagyd ki a 2 lsz-ből álló ívet,  rp a következő 7 pálcába,  hagyd ki a következő 3 pálcát, a 
következő pálcába [ehr-rp] ((krp fürt, 3 lsz) kétszer, krp fürt) hagyd ki a következő 3 pálcát,  rp 
a következő 7 pálcába * [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó 3 rp-t.  
Csatlakozz az első rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 14 rp, 3 krp fürt, 2 db 3 lsz-ből álló csúcspont. 
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11. Kezd egy álló rp-val bármelyik 2 lsz-ből álló ív előtti utolsó pálcában [Kép1] 
*a 2 lsz-ből álló ív körül dolgozva 3 rp a 2 lsz-ből álló ívbe k9 [kép2], rp a következő 6 pálcába 
[figyelj hogy ne maradjon ki az első rejtett pálca ] [kép3], hagyd ki a következő pálcát,  
(ehr-erp a következő fürt körül,  4 erp a következő 3 lsz-ből álló ívben) kétszer,  ehr-erp a 
következő fürt körül,  hagyd ki a következő pálcát,  rp a következő 6 pálcába.* [kép4,5] 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve. Az utolsó rp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp-ba. 
Szemek száma: ismétlésenként: 15 rp,8 erp,3 ehrerp. 
 

12. 1 lsz és rp ugyan abba a pálcába [kép1], rp a következő 7 pálcába,  
*hagyd ki a következő 2 pálcát, 2 erp a következő pálcába [ehr-erp], erp a következő 4 
pálcában,  3 erp a következő pálcába,  erp a következő 4 pálcában,  2 erp a következő pálcába,  
hagyd ki a következő 2 pálcát, rp a következő 11 pálcába. * [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó 8 rp-t. 
Csatlakozz az első rp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét. 
Szemek száma: ismétlésenként: 11 rp, 15 erp. 
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13. Kezd egy álló hhr-rp-vel bármelyik oldal 10. Rp-ben. [kép1] 
*hagyd ki a következő pálcát,  (a következö pálcába (eh-rp, ehr-fp, 3 ehr-erp) hagyd ki a 
következő pálcát,  eh-rp a következő pálcába [fodor szemet készítettél]) [kép 2,3,4,5] ötször, 
hagyd ki a következő pálcát hhr-rp a következő 9 pálcába.  * [kép6,7] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó hhr-rp-t.  
Csatlakozz az álló ehr-rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 9 hhr-rp, 5 fodor szem ami egyenként tartalmaz: 2 eh-rp, 1 ehr-
fp, 3 ehr-erp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Kezd egy álló fp-vel bármelyik ismétlés utolsó hhr-rp-ben. K13 [kép1] 
*hh-erp a következő pálcába K12, (erp a következő pálcába K12, hh-erp a következő 2 pálcában 
K12) négyszer,  erp a következő pálcába K12, hh-erp a következő pálcába K12, hagyd ki az eh-
rp-t,  fp a következő 3 pálcában K13, rp a következő 3 pálcában K13, fp a következő 3 pálcában 
K13.* [Kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó fp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló fp-hoz. 
Szemek száma: ismétlésenként: 3 rp, 6 fp, 5 erp, 10 hh-erp. 
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15. 1 lsz és rp ugyan abba a pálcába,  rp a következő 2 pálcába,  [kép1] 
*Nagy csúcs: fp a következő pálcába,  erp a következő 3 pálcában,  krp a következő pálcába,  a 
következő pálcában (krp, Hrp, krp), krp a következő pálcába erp a következő 3 pálcába, fp a 
következő pálcába,  rp a következő 3 pálcába, [kép2] 
 
Kis csúcs: fp a következő pálcába,  erp a következő 2 pálcába, krp a következő pálcába,  erp a 
következő 2 pálcába,  fp a következő pálcába,  rp a következő 3 pálcába.* [kép3,4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó 3 rp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az első rp-hoz.  
Szemek száma: ismétlésenként: 6 rp,4 fp, 10 erp, 5 krp, 1 Hrp. 
Súgó: Helyezz szemjelölőt minden 2 lsz-ből álló kis csúcspontba, és minden nagycsúcson a krp-

be, minden sorban ahogy haladsz helyezd ezt a jelölőt a következő sor csúcsaiba egészen az 
első rész végéig.  
 
16. 1 lsz és rp3egy ugyan itt és a következő 2 pálcán keresztül, [kép1] 
*Nagy csúcs: fp a következő 3 pálcába, erp a következő 3 pálcába, a következő pálcában [Hrp] 
(2 erp, krp, 2 erp), erp a következő 3 pálcába,  fp a következő 3 pálcába,  rp3egy a következő 3 
pálcán keresztül.  [kép2] 
 
Kis csúcs: rp a következő 3 pálcába, a következő pálcában [krp] (rp, 2 lsz, rp), rp a következő 3 
pálcába rp3egy a következő 3 pálcán keresztül.* [kép3,4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó rp3egy-t.  
Csatlakozz az első rp3egy-hez,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.   
Szemek száma: ismétlésenként: 8 rp, 2 rp3egy, 6 fp, 10 erp, 1 krp, 1 db 2 lsz-ből álló ív.  
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17. Kezd egy kezdő gyöngy szemmel bármelyik kis csúcs rp3egy pálcájában, [kép1] 
*Kis csúcs: (1 lsz, hagyd ki a következő pálcát,  felhúzott pálca a következő pálcába)  kétszer, 1 
lsz, felhúzott pálca a 2 lsz-ből álló ívbe,  1 lsz, (felhúzott pálca a következő pálcába, 1 lsz, 
hagyd ki a következő pálcát)  kétszer,  [kép2] 
 
Nagy csúcs: (gyöngy szem a következő pálcába,1 lsz, hagyd ki a következő 2 pálcát)  háromszor,   
A csúcs krp-ben (erp, gyöngy szem, erp) 
(1 lsz, hagyd ki a következő 2 pálcát, gyöngy szem a következő pálcába)  háromszor.* [kép3,4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó gyöngy szemet. 
Csatlakozz a kezdő gyöngy szembe, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 2 erp, 5 felhúzott pálca, 7 gyöngy szem,12 db 1 lsz-ből álló ív.  

 
Súgó: minden krp-t készíts az 1 lsz-ből álló ív előtt.  
 
18. Kezd egy álló ehr-rp-val bármelyik kis csúcspont utolsó felhúzott pálcájának oszlopa körül. 
[kép1] 
*Nagy csúcs: krp a következő kihagyott pálcában K16, (2 rp a következő gyöngy szemben,krp a 2. 
kihagyott pálcában K16) háromszor,  rp a következő erp-be,  rp a gyöngy szem 1. Pálcájában, 2 
lsz, rp ugyan ennek a gyöngy szemnek a 2. pálcájában, rp a következő erp- ben, (krp az 1. 
kihagyott pálcába K16, 2 rp a következő gyöngy szembe) háromszor,  krp a következő kihagyott 
pálcába K16. [kép2] 
 
Kis csúcs: ehr-rp a következő felhúzott pálca oszlopa körül,  rp a következő 1 lsz-ből álló ívben, 
(ehr-rp a következő felhúzott pálca oszlopa körül, 2 rp a következő 1 lsz-ből álló ívben)  
kétszer, 
Ehr-rp a következő felhúzott pálca oszlopa körül, rp a következő 1 lsz-ből álló ívben, ehr-rp a 
következő felhúzott pálca oszlopa körül. * [kép3,4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó ehr-rp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló ehr-rp-hoz. 
Szemek száma: ismétlésenként: 22 rp, 5 ehr-rp, 8 krp, 1 db 2 lsz-ből álló ív.  
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19. 1 lsz és rp3egy ugyan itt és a következő 2 pálcán keresztül. [kép1] 
*Nagy csúcs: fp a következő 10 pálcába, a 2 lsz-ből álló ívben (2 fp, 2 lsz, 2 fp), fp a következő 
10 pálcába,  rp3egy a következő 3 pálcán keresztül,  [kép2] 
 
Kis csúcs: rp a következő 4 pálcába, 3 rp a következő pálcába,  rp a következő 4 pálcába, rp3egy 
a következő 3 pálcán keresztül. [kép3,4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó rp3egy-t. 
Csatlakozz az első rp3egy-hez, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét. 
Szemek száma: ismétlésenként: 11 rp,2 rp3egy, 24 fp, 1 db 2 lsz-ből álló ív  
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Súgó: ügyelj arra hogy a fp ami az rp3egy része,  nem számít bele a megjelölt számú hhr-erp 
készítésébe.  
 
20. Kezd egy álló rp3egy-el a kis csúcs utolsó rp-n, a rp3egy-en és a nagy csúcs 1. Fp-n 
keresztül, [kép1] 
*Nagy csúcs: hhr-erp a következő 11 pálca oszlopa körül,  a 2 lsz-ből álló ívbe (2 fp, 2 lsz, 2 fp), 
hhr-erp a következő 11 pálca oszlopa körül,  rp3egy a következő 3 pálcán keresztül [kép2] 
Kis csúcs: rp a következő 4 pálcába, 3 rp a következő pálcába, rp a következő 4 pálcába,  rp3egy 
a következő 3 pálcán keresztül.* [kép3,4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó rp3egy-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp3egy-hez. 
Szemek száma: ismétlésenként: 11 rp, 2 rp3egy, 4 fp, 22 hhr-erp, 1 db 2 lsz-ből álló ív.  

 
21. 4 lsz [egy erp-nek plusz 1 lsz-nek számít], [kép1] 
*Nagy csúcs: hagyd ki a következő pálcát,  (erp a következő pálcába, 1 lsz,hagyd ki a következő 
pálcát)  hatszor,  
a 2 lsz-ből álló ívbe (erp, 2 lsz, erp),  
(1 lsz, hagyd ki a következő pálcát,  erp a következő pálcába)  hétszer, [kép2] 
 
Kis csúcs: fp a következő 5 pálcába, 3 fp a következő pálcába,  fp a következő 5 pálcába,  erp a 
következő pálcába [rp3egy], 1 lsz.* [kép3,4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó erp-t és 1 lsz-ből álló ívet. 
Csatlakozz az első 4 láncszem 3. szemébe, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 13 fp, 16 erp, 14 db 1 lsz-ből álló ív,  1 db  2 lsz-ből álló ív.  
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22. Kezd egy álló rp-vel bármelyik kis csúcs utolsó fp-ba.. [kép1] 
 
*Nagy csúcs: (hhr-erp a következő pálca oszlopa körül,  fp a következő 1 lsz-ből álló ívben)  
hétszer,  hhr-erp a következő pálca oszlopa körül,  a 2 lsz-ből álló ívbe (2 fp,  2 lsz,  2 fp),  
(hhr-erp a következő pálca oszlopa körül, fp a következő 1 lsz-ből álló ívben)  hétszer, hhr-erp 
a következő pálca oszlopa körül, [kép2] 
 
Kis csúcs: (rp a következő pálcába,  hosszított rp a következő pálcába K20) háromszor,  3 rp a 
következő pálcába,  (hosszított rp a következő pálcába K20, rp a következő pálcába) háromszor. 
* [kép3,4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,kivéve az utolsó rp-t. 
Csatlakozz az álló rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 9 rp, 6 hosszított rp, 18 fp,16 hhr-erp. 
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23. Kezd egy álló  rp-val, a 2 lsz-ből álló nagy csúcspont utáni 6. 1 lsz-ből álló ívben lévő fp-ban. 
[kép1] 
*Kis csúcs: hagyd ki a következő 3 pálcát, a következő pálcába [1. Rp] ((krp, 1 lsz) négyszer, 
krp), hagyd ki a következő 3 pálcát, 
Rp a következő 7 pálcába,  hagyd ki a következő 3 pálcát, a következő pálcába [utolsó rp] ((krp, 
1 lsz) négyszer, krp), hagyd ki a következő 3 pálcát, [kép2] 
 
Nagy csúcs: rp a következő pálcába,  (ehr-fp a következő pálca oszlopa körül,  hhr-fp a 
következő pálca oszlopa körül)  hatszor,  ehr-fp a következő pálca oszlopa körül,   
A 2 lsz-ből álló ívbe 3 rp,  
 (ehr-fp a következő pálca oszlopa körül,  hhr-fp a következő pálca oszlopa körül)  hatszor,  
ehr-fp a következő pálca oszlopa körül,  rp a következő pálcába.* [kép3,4,5] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó rp-t.  
Csatlakozz az álló rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 12 rp, 14 ehr-fp, 12 hhr-fp, 10 krp, 8 1 lsz-ből álló ív.  
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24. Kezd egy álló eh-krp-vel a nagy csúcs teteje utáni 6. Ehr-fp-ban. [kép1] 
*hagyd ki a következő 3 pálcát,  (popkorn a következő pálcába, 1 lsz, hagyd ki a következő 1 lsz-
ből álló ívet) négyszer, popkorn a következő pálcába,  hagyd ki a következő 3 pálcát, rp a 
következő pálcába [kép2,3], hagyd ki a következő 3 pálcát, (popkorn a következő pálcába,  1 
lsz, hagyd ki a következő 1 lsz-ből álló ívet) négyszer,  popkorn a következő pálcába,  hagyd ki a 
következő 3 pálcát [kép4], eh-krp a következő 12 pálcába,  3 eh-krp a következő pálcába,  eh-
krp a következő 12 pálcába.* [kép5,6,7] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó eh-krp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló eh-krp hátsó hurkába.  
Szemek száma: ismétlésenként: 1 rp, 27 eh-krp, 10 popkorn,  8 db 1 lsz-ből álló ív.  
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25. 1 lsz és  készíts egy lehajtott rp-t ugyan ennek a krp-nek és a neki megfelelő pálcának a 
hátulsó hurkán keresztül K23. [kép1,2] 
*(rp a következő popkornba,  rp a következő 1 lsz-ből álló ívben)  négyszer,  rp a következő 
popkornba,  hagyd ki a következő pálcát,  (rp a következő popkornba, rp a következő 1 lsz-ből 
álló ívben)  négyszer [kép3], rp a következő popkornba, lehajtott rp a következő 12 pálcába 
K23, 3 lehajtott rp a következő pálcába K23 [Helyezz szemjelölőt a 2. lehajtott rp-be], lehajtott 
rp a következő 12 pálcába K23.* [kép4,5,6] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó lehajtott rp-t.  
Csatlakozz az első lehajtott rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 18 rp,  27 lehajtott rp. 

26. Kezd egy álló rp-val bármelyik megjelölt pálcában,  2 lsz, rp ugyan ide, [kép1,2] 
*rp a következő 2 pálcába, fp a következő 3 pálcába,  erp a következő 9 pálcába,  fp a 
következő pálcába, 
 rp a következő pálcába 2 rp a következő 2 pálcába,  rp a következő pálcába, 
fp a következő pálcába,  erp a következő pálcába,  
a K25 előtt dolgozva 5 krp a kihagyott pálcába K24, hagyd ki a következő 2 pálcát, 
erp a következő pálcába,  fp a következő pálcába,  rp a következő pálcába,  2 rp a következő 2 
pálcába,  rp a következő pálcába, fp a következő pálcába,  erp a következő 9 pálcába,  fp a 
következő 3 pálcába,  rp a következő 2 pálcába,  a következő pálcában (rp,2 lsz, rp).* [kép3,4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó rp, 2 lsz, rp együttest. 
Csatlakozz az álló rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 18 rp, 10 fp, 20 erp, 5 krp, 1 db 2 lsz-ből álló ív. 
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27. Kezd egy álló ehr-erp-vel bármelyik 2 lsz-ből álló ív előtti utolsó pálca oszlopa körül,  [kép1] 
*a 2 lsz-ből álló ívbe (2 fp, 2 lsz,  2 fp), ehr-erp a következő 9 pálca oszlopa körül,  [kép2] 
Ehr-krp3egy a következő 3 pálca oszlopa körül,  kétszer [kép3] 
ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  ehr-fp a következő 6 pálca oszlopa körül,  ehr-rp a 
következő 2 pálca oszlopa körül,  
1 lsz,  hagyd ki a következő 2 pálcát, hh-rp a következő pálcába [3. Krp], 1 lsz hagyd ki a 
következő 2 pálcát,  
ehr-rp a következő 2 pálca oszlopa körül,  ehr-fp a következő 6 pálca oszlopa körül,  ehr-erp a 
következő pálca oszlopa körül,  
Ehr-krp3egy a következő 3 pálca oszlopa körül kétszer,  ehr-erp a következő 9 pálcába. * 
[kép4] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó ehr-erp-t  
Kúszószemmel csatlakozz az álló ehr-erp-hez. 
Szemek száma: ismétlésenként: 1 hh-rp, 4 ehr-rp, 4 fp, 12 ehr-fp, 20 ehr-erp, 4 Ehr-krp3egy,  2 
db 1 lsz-ből álló ív,  1 db 2 lsz-ből álló ív.  
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28.1 lsz és ehr-erp ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül,  ehr-erp a következő 2 pálca 
oszlopa körül, [kép1] 
*3 fp a 2 lsz-ből álló ívbe,  ehr-erp a következő 22 pálca oszlopa körül,  erp a következő 1 lsz-
ből álló ívben,  erp a következő pálcába, erp a következő 1 lsz-ből álló ívben, ehr-erp a 
következő 22 pálca oszlopa körül. * [kép2] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó 3 ehr-erp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az 1. ehr-erp-hez. 
Szemek száma: ismétlésenként: 3 fp,3 erp, 44 ehr-erp. 
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29. 1 lsz és ehr-rp ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül [kép1], ehr-rp a következő 3 pálca 
oszlopa körül,  
*3 rp a következő pálcába [2. Fp], ehr-rp a következő 4 pálca oszlopa körül, ehr-fp a következő 
2 pálca oszlopa körül,  ehr-erp a következő 10 pálca oszlopa körül,  ehr-fp a következő 2 pálca 
oszlopa körül,  ehr-rp a következő 13 pálca oszlopa körül, ehr-fp a következő 2 pálca oszlopa 
körül, ehr-erp a következő 10 pálca oszlopa körül,  ehr-fp a következő 2 pálca oszlopa körül,  
ehr-rp a következő 4 pálca oszlopa körül. * [kép2] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor, kivéve az utolsó 4 ehr-rp-t. 
Csatlakozz az első ehr-rp-hez, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: ismétlésenként: 3 rp,21 ehr-rp, 8 ehr-fp, 20 ehr-erp. 

 
30. Kezd egy álló rp-val bármelyik csúcspontba készített 1. Rp-ben, [kép1] 
*3 rp a csúcspontba [2. Rp], rp a következő 25 pálcába,  ehr-krp5egy az 5 krp oszlopa körül K26, 
hagyd ki a következő pálcát,  rp a következő 25 pálcába. * [kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt hatszor,  kivéve az utolsó rp-t.  
Csatlakozz az álló rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
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Szemek száma: ismétlésenként: 53 rp, 1 ehr-krp5egy.  

Az első rész elkészült. 
 
Kérlek NE érezz kísértés a munka blokkolására hogy szép képet készíthess, csupán egyenesítsd ki 
a kezeddel. A blokkolás eldeformálhatja a munkádat ezáltal megnehezíti a következő részt 
számodra. 
 
Bármelyik dk fonalcsomagot és 4 mm horgolótűt használva a munkád ekkora lesz: 11 ½ incs / 29 
cm oldalanként, 22 incs / 56 cm csúcstól csúcsig. 
 
Aran fonalból 5.5 mm horgolótüvel pedig ekkora: 
13 1/2  incs / 34.5 cm oldalanként, 28 incs /71.5 cm csúcstól csúcsig.  
 


