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US terminológiából fordítva  
 
Rövidítések: 

sz szem  rp rövidpálca Bl hátsó szál 

k kör, sor fp félpálca Fl első szál 

lsz láncszem erp egyráhajtásos pálca Hh hátulról hurkolt 

ksz kúszószem  krp kétráhajtásos pálca Eh elölről hurkolt 

  hrp háromráhajtásos pálca   



  Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ Minden jog fenntartva. 

 
 

[] Utalások, tippek: dőlten és lila színnel szerepel. Reményeim szerint, ezek az útmutatók segítségül 
szolgálnak neked, de legfőképpen a kezdők számára teszi kicsit könnyebbé az életet. 
 
Fotókra a hivatkozás:  [P] a megfelelő sorszámmal. 
* * Ismétlési utasítás, a csillagok között szereplő lépéseket kell megismételni, adott számmal 
    Ez rendszerint egy egész oldal, ami a lépések sorozatát tartalmazza.  
( ) A zárójelben szereplő részt kell megismételni, adott számszor.  
( )   Ez egy alacsonyabb szintű ismétlés jele.  

 

Ebben a mintában, sokféle összetett szemet alkalmazok. Kérlek, használd a YouTube Channel 
Special Stitches–re feltöltött videós segítségeket, vagy kövesd végig a teljes videós oktatást.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjw7ZJIBfjfZmvyXTfUPIk3zafDQVih9u 

 

 

 

Special Stitches – összetett szemek 

 

Eb2krpcs (2tr cluster): Egyszerre befejezett 2 kétráhajtásos pálca ugyanabba a szembe horgolva. 
Hajtsunk rá kétszer a horgolótűre, szúrjunk a horgolótűvel a szembe/ív alá amibe dolgozunk, 
húzzunk fel egy hurkot, 4 hurok van a horgolótűn, húzzunk fel egy hurkot és húzzuk át 2 hurkon 
kétszer, 2 hurok van a horgolótűn. Ismételd meg, ugyanabba a szembe/ív alá, 3 hurok van a 
horgolótűn. Hajtsunk rá a tűre és húzzuk át a fonalat mind a három hurkon. 
 
Kezdő Eb2krpcs (Beginning 2tr cluster): Kezdő egyszerre befejezett 2 kétráhajtásos pálca 
ugyanabba a szembe horgolva. 3lsz. 
Hajtsunk rá kétszer a horgolótűre, szúrjunk a horgolótűvel ugyanabba a szembe, hajtsunk rá a tűre 
és húzzunk fel egy hurkot, hajtsunk rá és húzzuk át a fonalat 2 hurkon 3-szor ismételve.  
 
Eb3krpcs (3tr cluster): Egyszerre befejezett 3 kétráhajtásos pálca ugyanabba a szembe horgolva. 
Hajtsunk rá kétszer a horgolótűre, szúrjunk a horgolótűvel a szembe/ív alá amibe dolgozunk 
húzzunk fel egy hurkot, 4 hurok van a horgolótűn, húzzunk fel egy hurkot és húzzuk át 2hurkon 
kétszer, 2 hurok van a horgolótűn. 
Ismételd meg még kétszer, ugyanabba a szembe/ív alá, 4 hurok van a horgolótűn. Hajtsunk rá a 
tűre és húzzuk át a fonalat mind a négy hurkon.  

 

V-szem (V stitch): (erp, 1lsz, erp) ugyanabba a szembe/ívre. 
 
Popcorn: Ugyanabba a szembe horgoljunk 5erp-t, vegyük ki a horgolótűt a hurokból és szúrjunk az 
első erp-ba és vegyük fel a hurkot és húzzuk át a munkán. Horgoljunk 1lsz-et, ezzel zárjuk a 
popcornt. Ezt a záró lsz-et nem számoljuk hozzá, a mintában a popcorn után szereplő 
láncszemekhez. 
 
Kezdő popcorn (beginning popcorn) horgolásakor, egyszerűen álló erp-val vagy 3 lsz-mel 
kezdjük, mint első szem. 

 

ebEh5hrp: Hajtsunk rá 3-szor a horgolótűre és elölről hurkoljunk körbe a szemet, hajtsunk rá a tűre 
és húzzunk fel egy hurkot, húzzunk fel egy hurkot és húzzuk át 2 hurkon 3-szor, 2 hurok van a 
horgolótűn. 
Ismételjük az elölről hurkolástól a következő 4 szemen, 6 hurok van a horgolótűn. Hajtsunk rá a tűre 
és húzzuk át a fonalat mind a 6 hurkon.  
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R31.:  Kezdjünk egy álló Hherp-val bármelyik szem köré [P1], Hherp a következő 251 szem köré. 
Zárjuk a kört ksz-mel az álló Hherp-n. 
Szemek száma: 252 Hherp. 

 
R32.:  3lsz [erp-nak számoljuk], erp ugyanabba a szembe, [P1] 
(erp a következő 6 szembe, 2erp a következő szembe) [P2] 36-szor ismételjük, mellőzzük az utolsó 
2 erp-t. 
Zárjuk a kört a 3lsz tetjén, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma: 288 erp. 

 
Tipp:  mielőtt elkezdjük horgolni a következő sort, helyezzünk el szemjelölőket a következő 
utasítások alapján: az első jelölőt a R26-ban a pikóba horgolt második rp vonalába helyezzük el, a 
következő szemjelölőt az első jelölő után 24. szembe helyezzük el, folytatjuk, amíg körbe nem érünk 
a 12 db szemjelölővel. 
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R33.:  Kezdjünk egy álló Hhrp-val az első szemjelölő előtti 7. szem körül, [P1], Hhrp a következő 
287 szem körül. [P2] 
Zárjuk a kört egy ksz-mel az álló Hhrp-n. 
Szemek száma: 288 Hhrp. 

 
R34.:  1lsz és rp ugyanabba a szembe, mint a ksz, rp a következő 3 szembe, [P1] 
(ugorjuk át a következő 3 szemet, a következő szembe [ezt a Hhrp-t horgoltuk a jelölt szem köré] 
((eb2krpcs, 1lsz) 4-szer ismételjük, eb2krpcs), ugorjuk át a következő 3 szemet, rp a következő 17 
szembe) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó 2 rp-t. 
Zárjuk a kört az első rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget.  
Szemek száma/ismétlések: 17 rp, 5 eb2krpcs, 4 1lsz-es ív. 
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R35.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val, bármelyik eb2krpcs-ot megelőző 5. szembe, rp a következő 
szembe, [P1] 
(ugorjuk át a következő 2 szemet, 2erp a következő szembe, (Eherp a következő szem köré, 2erp 
a következő 1lsz-es ívre) 4-szer ismételjük, Eherp a következő szem köré, 2erp a következő 
szembe, ugorjuk át a következő 2 szemet, rp a következő 11 szembe) [P2] 12-szer ismételjük, 
mellőzzük az utolsó 2 rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 11 rp, 12 erp, 5 Eherp. 
 

 
R36.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val bármelyik ismétlés utolsó rp-jába, [P1] 
((ugorjuk át a következő 2 szemet, 7erp a következő szembe, ugorjuk át a következő 2 szemet, rp 
a következő szembe) 3-szor ismételjük, rp a következő 10 szembe) [P2] 12-szer ismételjük, 
mellőzzük az utolsó rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 13 rp, 3 db 7erp-ból álló kagyló. 
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Tipp:  hátsó szálba horgolt rp stabilabb, ha a hátsó szálba és a 3.szálba horgoljuk. 
 
R37.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val, bármelyik ismétlés 6. rp-jába, rp a következő szembe, [P1] 
(1lsz, ugorjuk át a következő 3 szemet, (V-szem a következő rp-ba, 2lsz, Blrp a következő kagyló 
4. erp-jába, 2lsz) 3-szor ismételjük, V-szem a következő rp-ba, 1lsz, ugorjuk át a következő 3 
szemet, rp a következő 3 szembe) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó 2 rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 3 rp, 3 Blrp, 4 V-szem, 2 1lsz-es ív, 6 2lsz-es ív. 

 
R38.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val bármelyik ismételt rész első V-szemét megelőző rp-ba, [P1] 
((7erp a következő V-szembe, rp a következő Blrp-ba) 3-szor ismételjük, 7erp a következő V-
szembe, rp a következő 3 rp-ba) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 6 rp, 4 db 7erp-ból álló kagyló minta. 
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R39.:  Kezdjük a kört egy álló Blrp-val valamelyik ismételt rész utolsó kagylómintájának negyedik 
erp-ban, [P1] 
(1lsz, 2krp a következő rp-ba, krp a következő rp-ba, 2krp a következő rp-ba, 1lsz,  
(blrp a következő kagyló 4. erp-jába, 3lsz, popcorn a következő rp-ba, 3lsz) 3-szor ismételjük,  
blrp a következő kagyló 4. erp-jába) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó blrp-t. 
Zárjuk a kört az álló blrp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 4 blrp, 3 popcorn, 5 krp, 2 1lsz-es ív, 6 3lsz-es ív. 
 

 
R40.:  Kezdjük a kört egy Eherp-val bármelyik ismételt rész utolsó popcornja körül, [P1] 
(3erp a következő 3lsz-es ívre, erp a következő szembe, erp a következő 1lsz-es ívre, blerp a 
következő 5 szembe,  
erp a következő 1lsz-es ívre, erp a következő szembe,3erp a következő 3lsz-es ívre, Eherp a 
következő szem köré,  
3fp a következő 3lsz-es ívre, fp a következő szembe,3rp a következő 3lsz-es ívre, Ehrp a következő 
szem köré,  
3rp a következő 3lsz-es ívre, fp a következő szembe, 3fp a következő 3lsz-es ívre, Eherp a 
következő szem köré) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó Eherp-t. 
Zárjuk a kört ksz-mel az álló Eherp-n. 
Szemek száma/ismétlések: 6 rp, 1 Ehrp, 8 fp, 10 erp, 5 blerp, 2 Eherp.  
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R41.:  1lsz és fp ugyanabba a szembe, mint a ksz, fp a következő 383 szembe. [P1] 
Zárjuk a kört az első fp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma: 384 fp. 
 

 
 
 
 
R42.:  Kezdjünk egy rp-val abba a fb-ba, amit a R39 körben lévő krp-csoportot megelőző 1-lsz-es 
ívbe horgolt erp-ba horgoltunk, [P1] 
(az előző sorok előtt dolgozunk, Eheb5hrp a következő R39- ben horgolt 5 hrp-n át, ugorjuk át a 
következő szemet, rp a következő 31 szembe) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó 3 rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzísük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 31 rp, 1 Eheb5hrp. 
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R43.:  Kezdjük a kört álló rp-val, bármelyik Eheb5hrp-t megelőző 5. szembe, rp a következő 3 
szembe, [P1] 
(ugorjuk át a következő szemet,Ehrp a következő szem köré [Eheb5hrp],ugorjuk át a következő 
szemet, rp a következő 29 szembe) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó 4 rp-t. 
Zárjuk a kört egy ksz-mel az álló rp-n. 
Szemek száma/ismétlések: 29 rp, 1 Ehrp. 
 
 
 

 
 
 
 
R44.:  1lsz és rp ugyanabba a szembe, mint a ksz, [P1] 
(ugorjuk át a következő 3 szemet, a következő szembe [Ehrp] ((Eb3krpcs, 3lsz) kétszer, Eb3krpcs), 
ugorjuk át a következő 3 szemet, (rp a következő 7 szembe, 2rp a következő szembe) kétszer, rp a 

következő 7 szembe) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó rp-t. 
Zárjuk a kört az első rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 25 rp, 3 Eb3krpcs, 2 3lsz-es ív. 
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R45.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val, bármelyik Eb3krpcs előtti 3. szemben, [P1] 
(ugorjuk át a következő 2 szemet, Eherp a következő szem köré, 5erp a következő 3lsz-es ívre, 
Ehkrp a következő szem köré, 5erp a következő 3lsz-es ívre, Eherp a következő szem köré, ugorjuk 
át a következő 2 szemet, rp a következő 10 szembe, 2 rp a következő szembe, rp a következő 10 
szembe) [P2] 12-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és rögzítsük a véget. 
Szemek száma/ismétlések: 22 rp, 10 erp, 2 Eherp, 1 Ehkrp. 

 
 
Vége a második résznek. 
 
Ha blokkolni szeretnéd a munkád, ne feszítsd ki, egyszerűen csak simítsd ki a kezeddel, tűzd ki. Ha 
akril fonallal dolgozol, akkor hajszárítóval, meleg levegővel fújd át. Ha természetes fonallal dolgozol, 
akkor enyhén nedvesítsd meg és hagyd megszáradni. 
 

Köszönöm, hogy csatlakoztál az együtt horgoláshoz! 
 
Kérlek, csatlakozz a Helen’s  Hookaholics Facebook csoportunkhoz, sok segítséget és támogatást 
kaphatsz. 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 
 
♥ Kérlek, ne feledd, ez a minta az én tervezésem és szerzői jogi védelem alatt áll.  
Bárkivel megoszthatod a weboldalam vagy a ravelry boltom linkjét, kinyomtathatod a PDF-et, de így 
csak saját használata engedélyezett. Kérlek, ne másold, cseréld vagy oszd meg semmilyen más 
módon. 
 
Kérlek, szeress és tisztelj engem, mint ahogy én is szeretlek és tisztellek téged. ♥  

Szeretettel 
Helen x 


