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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   
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[] Tippek, tanácsok: dőlt betűtípussal 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. 
 
* * Az ismétlési utasítás, a csillagok között szereplő lépéseket kell megismételni, adott számmal 
    Ez rendszerint egy egész ismétlésre vonatkozik, 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 –ra feltöltött videós segítségeket, vagy kövesd végig a teljes videós oktatást.  
 
 
Special Stitches – összetett szemek 
 
Eb2erp (Dc2 tog): egyszerre befejezett 2erp. Hajtsunk rá a fonalat és szúrjunk a horgolótűvel a 
szembe, amin dolgozunk, húzzunk fel egy hurkot, 3 hurok van a horgolótűn, hajtsunk rá a tűre és 
húzzuk át a fonalat 2 hurkon, 2 hurok van a horgolótűn. 
Ismételjük a következő szembe, 3 hurok van a tűn. Hajtsunk rá a tűre és húzzuk át a fonalat mind 
a 3 hurkon. 
 
 
Csoportos-kagyló (Cluster Shell): ugyanabba a szembe (Eb2krpcs, 1lsz, erp, 1lsz, Eb2krpcs). 
 
 
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.  
 
 
Dőlt pálcacsoport (Slanting Cluster): Ehrp az előzőleg készített szem köré, 3lsz, Eheb3krpcs 
(fp3tr cluster): Hajtsunk rá kétszer a horgolótűre, ugyanazon szem köré dolgozunk, és vegyünk fel 
egy hurkot, 4 hurok van a tűn, hajtsuk rá a fonalat és húzzuk át 2 hurkon, ezt kétszer ismételve 
végül 2 hurok marad a tűn.  
Ismételjük meg még kétszer ugyanazon szem körül, 4 hurok van a horgolótűn. Hajtsunk rá a tűre 
és húzzuk át a fonalat mind a 4 hurkon, a szem tetejétől az aljáig dolgozunk. 
 
 
Popcorn: Ugynabba 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 3lsz kezdjük, 
mint első szem. 
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R67.:  Kezdjük egy álló erp-val bármelyik ismételt rész első Hhfp-jába, erp a következő 2 szembe, 
[P1] 
(eb2erp a következő 2 szemre, erp a következő 3 szembe, eb2erp a következő 2 szemre, erp a 
következő 8 szembe) [P2]  
43-szor ismételjük, mellőzzük az utolsó 3 erp-t. 
Zárjuk a kört ksz-mel az álló erp-n. 
Szemek száma: ismétlésenként: 11 erp, 2 eb2erp.  

 
 
 
R68.:  3lsz [erp-nek számoljuk], erp ugyanabba a szembe, mint a ksz [P1], erp a következő 558 
szembe. [P2] 
Zárjuk a kört a 3lsz tetején, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: 560 erp. 
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R69.:  Kezdjük a kört egy álló erp-val, bármelyik szembe, erp a következő szembe, [P1] 
(2lsz, ugorjuk át a következő 2szemet, erp a kvetkező 2 szembe) 139-szer ismételjük, 2lsz, ugorjuk 
át a következő 2 szemet. [P2] 
Zárjuk a kört az álló erp-n, vágjuk el a fonalat és a R71 elkészítése után dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: 280 erp, 140 2lsz-es ív. 
 

 
 
Tipp, tanács: a Dőlt pálcacsoportokat a R69 –ben készített erp-párok második tagja köré készítjük. 
Fordítsd el a munkád 90°-kal, így könnyebben tudod elkészíteni a dőlt pálcacsoportokat. 
R70.:  Kezdjük a kört egy álló Ehrp-val bármelyik második erp körül, (3lsz, Eheb3krpcs 
ugyanazon szem köré) [kész az 1. dőlt pálcacsoport], [P1] 
(ugorjuk át a következő 2lsz-es ívet és a következő erp-t, Ehrp a következő szem köré, 3lsz, 
Eheb3krpcs ugyanazon szem köré) [P2] 139-szer ismételjük.  
Zárjuk a kört az Ehrp-n, vágjuk el a fonalat, a fonalvégeket húzzuk át a munka viszályára és R71 
elkészítése után dolgozzuk el. 
Szemek száma: 140 Ehrp, 140 dőlt pálcacsoport. 
Hasznos infó: a munkád össze fog húzódni. 
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Tipp: a következő 2 körben az ismétlődő szakaszok 7 dőlt pálcacsoport hosszúak, használj 
szemjelölőket, melyek segítségedre lesznek az ismétlések kijelölésében. 
 
R71.:  Kezdjünk egy álló fp-val, amivel összedolgozzuk R70-ben horgolt dőlt pálcacsoportok közét 
és a R69-ben kihagyott első erp-t, [P1] 
((3fp-val dolgozzuk össze a 3lsz-es ívet és R69-beli 2lsz-es ívet, fp R69-beli erp és a dőlt 
pálcacsoport közé) kétszer,  
4fp-val dolgozzuk össze 3lsz-es ívet és R69-beli 2lsz-es ívet,  
(fp R69-beli erp és a dőlt pálcacsoport közé, 3fp-val dolgozzuk össze a 3lsz-es ívet és R69-beli 2lsz-
es ívet) 3-szor ismételjük,  
fp R69-beli erp és a dőlt pálcacsoport közé,  
4fp-val dolgozzuk össze 3lsz-es ívet és R69-beli 2lsz-es ívet,  
fp R69-beli erp és a dőlt pálcacsoport közé) [P2] 20-szor ismételjük, mellőzzük az utolsó fp-t. 
Zárjuk a kört az álló fp-n, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: ismétlésenként: 30 fp.  
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Tipp: Használjuk a szemjelölőket! A szaporítások 2. erp-ját jelöljük, hogy a következő két körben 
könnyebben számoljuk a szemeket. 
 
R72.:  Kezdjük a kört egy álló erp-val bármelyik fb-ba, melyet a dőlt pálcacsoportok közé horgoltunk, 
erp ugyanabba a szembe, [P1] 
(erp a következő 29 szembe, 2erp a következő szembe) [P2] 20-szor ismételjük, mellőzzük az utolsó 
2erp-t. 
Zárjuk a kört ksz-mel az álló erp-n. 
Szemek száma/ismétlések: 31 erp.  
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R73.:  3lsz [erp-nek számoljuk], erp a következő 13 szembe, [P1] 
(2erp a következő szembe, erp a következő 30 szembe) [P2] 20-szor ismételjük, mellőzzük az utolsó 
14 erp-t. 
Zárjuk a kört a 3lsz tetején, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: ismétlésenként: 32 erp.  
 

 
 
 
R74.:  Kezdjük a kört egy kezdő eb2krpcs-tal bármelyik szembe, (1lsz, erp, 1lsz, eb2krpcs) 
ugyanabba a szembe [csoportos-kagylót készítettünk], [P1] 
(ugorjuk át a következő 4 szemet, csoportos-kagyló a következő szembe) [P2] 127-szer ismételjük, 
ugorjuk át a következő 4 szemet. 
Zárjuk a kört a kezdő eb2krpcs-on, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: 128 csoportos-kagyló. 
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Tanács, hasznos infó: a popcorn záró lsz-ét nem számítjuk önálló lsz-nek.  
 
R75.:  Kezdjük a kört egy kezdő popcornnal bármelyik csoportos-kagyló erp-jába, [P1] 
(4lsz, popcorn a következő csoportos-kagyló erp-jába) [P2] 127-szer ismételjük, 4lsz. 
Zárjuk a kört a kezdő popcornon, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: 128 popcorn, 128 4lsz-es ív. 
 

 
 
 
R76.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val, bármelyik popcorn előtti 4lsz-es ívre, [P1] 
(1lsz, ugorjuk át a következő popcornt, rp a 4lsz-es ívre, horgoljuk össze 3rp-val a 4lsz-es ívet a 
R74-ben horgolt csoportos-kagylók között, rp a 4lsz-es ívre) [P2,3] 128-szor ismételjük, mellőzzük 
az utolsó rp-t. 
Zárjuk a kört ksz-mel az álló rp-n. 
Szemek száma: 640 rp, 128 1lsz-es ív. 
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R77.:  Ksz-et horgolunk a következő 1lsz-es ívre, 3lsz [erp-nak számoljuk], 4erp ugyanabba az 1lsz-
es ívbe, [P1] 
(ugorjuk át a következő 2 szemet, rp a következő szembe, ugorjuk át a következő 2 szemet, 5erp a 
következő 1lsz-es ívre) [P2] 127-szer ismételjük, ugorjuk  át a következő 2 szemet, rp a következő 
szembe, ugorjuk át a következő 2 szemet. 
Zárjuk a a kört a 3lsz tetején, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. 
Szemek száma: 128 rp, 640 erp. 

 
Vége az 5. résznek. 
 
Ne blokkold a munkádat ennél a fázisnál! 
 
Köszönöm, hogy csatlakoztál az együtt horgoláshoz! 
 
Kérlek, csatlakozz a Helen’s Hookaholics Facebook csoportunkhoz, ahol 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 store linkjét, kinyomtathatod a PDF-et, de csak 
személyes használata engedélyezett. Kérlek ne másold, cseréld vagy oszd meg bármi egyéb más módon. 
Kérlek, szeress és tisztelj engem, mint ahogy én is szeretlek és tisztellek téged. ♥ 
 
 
Szeretettel Helen x 


