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Amerikai kifejezésről fordított magyar nyelvre. 
 

 
 
[] Súgó: lilával és dőlt betűkkel íródott, azért vannak hogy segítsenek és irányítsanak,  és 
remélhetőleg megkönnyítsék az életet, főleg kezdőknek.  

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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Képekre való hivatkozás a következő:  [kör] a megfelelő számmal ellátva  
 
* * 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:  
Csillag szem: magyarázat az 54-55. Körben.  
 
Fodor szem: 3 pálcán keresztül készül. 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. 
 
Súgó: amikor kezdő csillag szemet készítesz, az 1 lsz-ből készült “középrész” csak a csillagszem 
kialakításához szükséges; ide nem dolgozunk a következő körben.  
További részletes- képes magyarázatot lásd az 50-51. Körben. 
 
54. *Rövid oldal: [kezdő csillag szem] Kezd egy álló fp-val a 2 lsz-ből álló csúcspontban 
bármelyik hosszú oldal végén, 1 lsz hogy kialakítsd a “középrészt”, bökj a középrészbe és húzz 
át egy hurkot, ismételd meg a fp lábánál, a 2 lsz-ből álló csúcspontban,  és a következő 2 
pálcában. 
6 hurok kell legyen a horgolótűn, rh és húzd át mind a 6 hurkon. 
1 lsz  a szem lezárásához és a csillag “közepének” kialakításához. [Kép1] 
 
(Bökj a “közepébe” az előző csillagnak és húzz át egy hurkot, ismételd meg a csillag utolsó 
“ágában”,  a K53 ugyan azon szemében ahol az elöző csillag utolsó ága van, és a következő 2 
pálcában, [6 hurok van a horgolótűn], rh és húzd át mind a 6 hurkon, 1 lsz a lezáráshoz) 59 
alkalommal, [az utolsó hurok az utolsó csillag készítésekor a csúcspontra fog esni], a 2 lsz-ből 
álló csúcspontban  (fp, 1 lsz ), helyezz szemjelölőt az 1 lsz-be. 
 
Hosszú oldal: készíts egy kezdő csillag szemet a 2 lsz-ből álló csúcspontban kezdve, készíts még 
67 csillag szemet, [az utolsó hurok az utolsó csillag készítésekor a csúcspontra fog esni], a 2 lsz-
ből álló csúcspontban  (fp, 1 lsz), helyezz szemjelölőt az 1 lsz-be.* [kép2] 
 
Súgó: minden csúcspont tartalmaz 2 fp-t, 1  db 1 lsz-ből álló ívet és a kezdő csillagból egy fp-t 
minden oldalon; helyezz szemjelölőt az 1 lsz-ből álló ívben. 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló fp-hoz.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 68 csillag szem, plussz csúcspont csoport fp, 1 db 1 lsz-ből álló ív. 
Rövid oldal: 60 csillag szem, plussz csúcspont csoport fp, 1 db 1 lsz-ből álló ív. 
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55. Csillag szem folytatása. 1 lsz, FORDÍTSD MEG A MUNKÁT,  a hátoldal néz feléd. 
Hosszú old: *az 1 lsz-ből álló csúcspontban  (fp, 2 lsz,  fp), hagyd ki a fp-t,  2 fp a “közepébe” a 
következő 68 csillagnak, hagyd ki az utolsó fp-t, [kép1] 
Rövid oldal: az 1 lsz-ből álló csúcspontban (fp, 2 lsz, fp), hagyd ki a fp-t, 2 fp a következő 60 
csillag “közepébe”, hagyd ki az utolsó fp-t.  *[kép2] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer.  
Csatlakozz az első fp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 138 fp, plussz 1 db 2 lsz-ből álló csúcspont. 
Rövid oldal: 122 fp, plussz 1 db 2 lsz-ből álló csúcspont. 
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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 és nem előtte.  
56. Kezd egy álló erp-val bármelyik rövid oldal utolsó pálcájában, [kép1] 
Hosszú oldal: *a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következő 138 pálcába. 
[Kép2] 
Rövid oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), erp a következő 122 pálcába. 
*[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó erp-t. 
Kúszószemmel csatlakozz az álló erp-hoz. 
Szemek száma: Hosszú oldal: 142 erp, plussz 1 db 2 lsz-ből álló csúcspont. 
Rövid oldal: 126 erp, plussz 1 db 2 lsz-ből álló csúcspont. 

 
57. 3 lsz  [erp-nak számít] [kép1], erp a következő 2 pálcába. 
Hosszú oldal: *a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (2 erp,  2 lsz,  2 erp), hagyd ki a következő pálcát,  
erp a következő 141 pálcába.  
 
Rövid oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban (2 erp,  2 lsz,  2 erp), hagyd ki a következő pálcát,  
erp a következő 125 pálcába. *[kép2,3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó 3 erp-t.  
Csatlakozz a kezdő 3 lsz-ből álló szem tetejébe,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: Hosszú oldal: 145 erp, plussz  1 db  2 lsz-ből álló csúcspont.  
Rövid oldal: 129 erp, plussz 1 db 2 lsz-ből álló csúcspont.  
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58. Kezd egy álló rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában, [kép1] 
*Rövid oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), rp a következő 13 pálcába, 
(hagyd ki a következő 3 pálcát, a következő pálcában  ((krp2egy, 1 lsz) négyszer, krp2egy), 
hagyd ki a következő 3 pálcát  rp a következő 25 pálcába) háromszor,  
Hagyd ki a következő 3 pálcát,  a következő pálcában  ((krp2egy, 1 lsz) négyszer,  krp2egy) 
[kép2], hagyd ki a következő 3 pálcát, rp a következő 13 pálcába.  
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), rp a következő 11 pálcába, 
(hagyd ki a következő 3 pálcát,  a következő pálcában  ((krp2egy,  1 lsz) négyszer, krp2egy), 
hagyd ki a következő 3 pálcát,  rp a következő 22 pálcába) négyszer, 
hagyd ki a következő 3 pálcát, a következő pálcában  ((krp2egy, 1 lsz) négyszer,  krp2egy), 
hagyd ki a következő 3 pálcát,  rp a következő 11 pálcába.  *[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó rp-t.  
Csatlakozz az álló rp-hoz,  vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: 
Hosszú oldal: 112 rp, 5 napocska ami egyenként tartalmaz 5 krp2egy-t  és 4 db 1 lsz-ből álló 
ívet, 1 db 2 lsz-ből álló csúcspont.  
Rövid oldal: 103 rp, 4 napocska ami egyenként tartalmaz 5 krp2egy-t és 4 db 1 lsz-ből álló ívet,  
1 db 2 lsz-ből álló csúcspont.  
 

 
59. Kezd egy álló rp-val bármelyik hosszú oldal utolsó pálcájában. [Kép1] 
 
*Rövid oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), rp a következő 12 pálcába,  
(hagyd ki a következő 2 pálcát,  (ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  4 erp a következő 1 
lsz-ből álló ívben) négyszer, 
Ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  hagyd ki a következő 2 pálcát,  rp a következő 21 
pálcába) háromszor, 
Hagyd ki a következő 2 pálcát,  (ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  4 erp a következő 1 
lsz-ből álló ívben) négyszer, 
Ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  hagyd ki a következő 2 pálcát,  rp a következő 12 
pálcába,  [kép2]. 
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Hosszú oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), rp a következő 10 pálcába,  (hagyd ki 
a következő 2 pálcát  (ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  4 erp a következő 1 lsz-ből álló 
ívben) négyszer, ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  hagyd ki a következő 2 pálcát,  rp a 
következő 18 pálcába) négyszer,  
Hagyd ki a következő 2 pálcát,  (ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  4 erp a következő 1 
lsz-ből álló ívben) négyszer,  ehr-erp a következő pálca oszlopa körül,  hagyd ki a következő 2 
pálcát,  rp a következő 10 pálcába. *[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer, kivéve az utolsó rp-t.  
Kúszószemmel csatlakozz az álló rp-hoz. 
Szemek száma: 
Hosszú oldal: 94 rp, 5 napocska ami egyenként tartalmaz 16 erp-t és  5 ehr-erp-t, 1 db 2 lsz-ből 
álló csúcspont. 
Rövid oldal: 89 rp, 4 napocska ami egyenként tartalmaz 16 erp-t és 5 ehr-erp-t, 1 db 2 lsz-ből 
álló csúcspont.  
 

 
60. 1 lsz és rp ugyan ide  [kép1], rp a következő pálcába, 
 
*Rövid oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), rp a következő 13 pálcába, 
((Eh-rp a következő pálcába,  (ehr-fp, 3 ehr-erp) ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül, 
hagyd ki a következő pálcát,  eh-rp a következő pálcába) [fodor szemet készítettél] ismételd 7 
alkalommal, rp a következő 21 pálcába) háromszor, 
(Eh-rp a következő pálcába, (ehr-fp,  3 ehr-erp) ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül, 
hagyd ki a következő pálcát, eh-rp a következő pálcába) [fodor szemet készítettél] ismételd 7 
alkalommal, rp a következő 13 pálcába . [Kép2] 
 
Hosszú oldal: a 2 lsz-ből álló csúcspontban  (rp, 2 lsz,  rp), rp a következő 11 pálcába, 
((eh-rp a következő pálcába,  (ehr-fp,  3 ehr-erp) ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül,  
hagyd ki a következő pálcát,  eh-rp a következő pálcába) [fodor szemet készítettél] ismételd 7 
alkalommal,  rp a következő 18 pálcába) négyszer, 
(eh-rp a következő pálcába,  (ehr-fp,  3 ehr-erp) ugyan ennek a pálcának az oszlopa körül,  
hagyd ki a következő pálcát,  eh-rp a következő pálcába) [fodor szemet készítettél] ismételd 7 
alkalommal,  rp a következő 11 pálcába. *[kép3] 
 
Ismételd a csillagok közti részt kétszer,  kivéve az utolsó 2 rp-t.  
Csatlakozz az első rp-hoz, vágd el a fonalat és dolgozd el a szál végét.  
Szemek száma: 
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Hosszú oldal: 96 rp, 5 napocska ami egyenként tartalmaz 7 fodor szemet, 1 db 2 lsz-ből álló 
csúcspont. 
Rövid oldal: 91 rp, 4 napocska ami egyenként tartalmaz 7 fodor szemet, 2 db 2 lsz-ből álló 
csúcspont.  

 
Vége a 4. Résznek 
 
Hozzávetőleges méret: 
Dk fonal, 4 mm G horgolótű: 
Rövid oldal: 34 incs/86,5 cm 
Hosszú oldal: 41 incs/104 cm 
 
Aran fona, 5,5 mm horgolótű: 
Rövid oldal: 45 incs/114 cm 
Hosszú oldal: 49 incs/125 cm 


