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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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[] Utalások, tippek, hasznos 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 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 –ra feltöltött videós segítségeket, vagy kövesd végig a teljes videós oktatást.  
 
Special Stitches – összetett szemek 
 
V-szem (V stitch): (erp, 1lsz, erp) ugyanabba a szembe/ívre. 
 
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, egyszrűen álló erp-val vagy 3lsz kezdjük, mint 
első szem. 
 
 
 
R78.:  Kezdjük a kört egy álló Hherp-val bármelyik 5erp-kagyló utolsó erp-ja körül, [P1] 
(ugorjuk át a következő szemet, Hherp a következő szem körül, Hhfp a következő szem körül, Hhrp 
a következő szem köré, Hhfp a következő szem köré, Hherp a következő szem köré) [P2] 128-szor 
ismételjük, mellőzzük az utolsó Hherp-t.  
Zárjuk a kört ksz-mel az álló Hherp-n. 
Szemek száma: 128 Hhrp, 256 Hhfp, 256 Hherp. 
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Tipp, hasznos tanács: Használjunk szemjelölőt a szaporítások 2. fp-jába, így könnyebben követjük 
a szemek számát. 
R79.:  1lsz és 2fp ugyanabba a szembe, mint a ksz, [P1] 
(fp a következő 31 szembe, 2fp a következő szembe) [P2] 20-szor ismételjük, mellőzzük az utolsó 
2fp-t. 
Zárjuk a kört az első fp-n, vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket.  
Szemek száma: ismétlésenként: 33 fp. 
 

Szánj időt arra, hogy a szemjelölőket a megfelelő helyre helyezed el! Terítsd ki a munkád sík 
felületre, állítsd be, úgy ahogy a nyilak mutatják és helyezd el a szemjelölőt, ahogy látod a 
képen. Ez jelöli ki a takaród tetejének a közepét. 
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Tipp: Használj szemjelölőket egymástól állandó távolságra, hogy könnyebben tudd számolni a 
szemeket!  
R80.:  Kezdjük a kört egy álló rp-val a jelölt szembe [P1], rp a következő 77 szembe, 
(ugorjuk át a következő 3 szemet, a következő szembe (eb2krpcs, 1lsz) 3-szor ismételjük, 
eb2krpcs a következő szembe,  
a következő szembe (1lsz, eb2krpcs) 3-szor ismételjük, ugorjuk át a következő 3 szemet, rp a 
következő 156 szembe) [P2] 4-szer ismételjük, mellőzzük az utolsó 78 rp-t. 
Zárjuk a kört az álló rp-n, vágjuk el a fonalat és dolgozd el a végeket. 
Szemek száma: ismétlésenként: 156 rp, 7 eb2krpcs, 6 1lsz-es ív. 
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Innentől a négy sarkon külön-külön dolgozunk, ne dolgozd el a szálakat egészen addig, 
amíg a R90-t be nem fejezted! 
 
R 81. Kezdjünk egy álló rp-val, bármelyik sarok-csoport elötti 7. szembe [P1], rp a következő 3 
szembe, fp a következő szembe, ugorjuk át a következő szemet, erp a következő szembe, (Eherp 
a következő szem köré, 2erp a következő 1lsz-es ívre) 6-szor ismételjük, Eherp a következő szem 
köré, erp a következő szembe, ugorjuk át a következő szemet, fp a következő szembe, rp a 
következő 4 szembe. [P2] 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 8 rp, 2 fp, 14 erp, 7 Eherp. 
 

 
 
R82.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe [P1], rp a következő 
4 szembe, fp a következő 2 szembe, erp a következő 12 szembe, 3erp a következő szembe, erp a 

következő 12 szembe, fp a következő 2 szembe, rp a következő 5 szembe. [P2] 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
 Szemek száma: sarkonként: 10 rp, 4 fp, 27 erp. 
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R83.: Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe [P1], rp a következő 
4 szembe,  
(ugorjuk át a következő 3 szemet, a következő szembe ((krp, 1lsz) 4-szer, krp),  ugorjuk át a 
következő 3 szemet, rp a következő szembe) 5-ször ismételjük,  
rp a következő 4 szembe. [P2] 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 14 rp, 5 db 5krp-ból és 4 1lsz-es ívből álló kagyló. 
 

 
 
R84.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe [P1], rp a következő 
7 szembe,  
Ehrp a következő szem köré,  
((Hherp a következő szem köré, fp a következő 1lsz-es ívre) 4-szer, Hherp a következő szem köré, 
Eherp a következő szem köré) 4-szer ismételjük,  
(Hherp a következő szem köré, fp a következő 1lsz-es ívre) 4-szer, Hherp a következő szem köré, 
Ehrp a következő szem köré, rp a következő 8 szem köré. [P2] 
Tipp:  Legyél figyelmes, ne ugord át az utolsó Ehrp utáni szemet! 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 16 rp, 2 Ehrp, 4 Eherp, 5 db 4fp-ból és 5Hherp-ból álló kagyló. 
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Tipp:  a horgolásunk stabilitását növeljük, ha a hátsó és a harmadik szálba is horgolunk. 
R85.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe, rp a következő 8 
szembe,  
(ugorjuk át a következő 3 szemet, a következő szembe ((krp, 1lsz) 4-szer, krp), ugorjuk át a 
következő 3 szemet, blrp a követlező 3 szembe) 5-ször, ugorjuk át a következő 3 szemet, a 
következő szembe ((krp, 1lsz) 4-szer, krp), ugorjuk át a következő 3 szemet, rp a következő 9 
szembe. 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 18 rp, 15 blrp, 6 db 5krp-ból és 4 1lsz-es ívből álló kagyló. 
 

 
 
 
R86.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe, rp a következő 11 
szembe,  

Ehrp a következő szem köré,  
((Hherp a következő szem köré, fp a következő 1lsz-es ívre) 4-szer, Hherp a következő szem 
köré, Eherp a következő 3 szem köré) 5-ször,  
(Hherp a következő szem köré, fp a következő 1lsz-es ívre) 4-szer, Hherp a következő szem 
köré, Ehrp a következő szem köré, rp a következő 12 szembe. 
Tipp:  Ne ugord át az utolsó Ehrp utáni szemet! 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
 Szemek száma: sarkonként: 24 rp, 2 Ehrp, 15 Eherp, 6 db 4fp-ból és 5Hherp-ból álló kagyló. 
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Tipp:  a horgolásunk stabilitását növeljük, ha a hátsó és a harmadik szálba is horgolunk. 
R87.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe, rp a következő 12 
szembe,  
ugorjuk át a következő 3 szemet, a következő szembe ((krp, 1lsz) 4-szer, krp), ugorjuk át a 
következő 3 szemet,  
(blrp a következő 3 szembe, ugorjuk át a kövtkező 4 szemet, a következő szembe ((krp, 1lsz) 4-
szer, krp), ugorjuk át a következő 4 szemet) 5-ször ismételjük, blrp a következő 3 szembe, ugorjuk 
át a következő 3 szemet, a következő szembe ((krp, 1lsz) 4-szer, krp), ugorjuk át a következő 3 
szemet, rp a következő 13 szembe. 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 26 rp, 18 blrp, 7 db 5krp-ból és 4 1lsz-es ívből álló kagyló. 
 
 

R88.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe, rp a következő 4 
szembe, fp a következő 2 szembe, ugorjuk át a következő szemet, (V-szem a következő szembe, 
ugorjuk át a következő 2 szemet) 3-szor ismételjük,  
((Hherp a következő szem köré, fp a következő 1lsz-es ívre) 4-szer, Hherp a következő szem 
köré, ugorjuk át a következő szemet, V-szem a következő szembe, ugorjuk át a következő 
szemet) 6-szor ismételjük,  
(Hherp a következő szem köré, fp a következő 1lsz-es ívre) 4-szer, Hherp a következő szem 
köré,  
(ugorjuk át a következő 2 szemet, V-szem a következő szembe) 3-szor, ugorjuk át a következő 
szemet, fp a következő 2 szembe, rp a következő 5 szembe. 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 10 rp, 4 fp, 12 V-szem, 7 db 4 fp-ból és 5 Hherp-ból álló kagyló. 
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Tanács: A popcorn záró láncszemét nem számoljuk önálló szemként!  
 
R89.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe, rp a következő 4 
szembe, fp a következő 2 szembe, erp a következő 4 szembe, 1lsz, (popcorn a következő V-
szembe, 2lsz) kétszer,  
(popcorn a következő V-szembe, 3lsz, ugorjuk át a következő 3 szemet, blrp a következő 3 
szembe, 3lsz, ugorjuk át a következő 3 szemet) 7-szer ismételjük, (popcorn a következő V-
szembe, 2lsz) kétszer, popcorn a következő V-szembe, 1lsz, erp a következő 4 szembe, fp a 
következő 2 szembe, rp a következő 5 szembe. 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkoként: 10 rp, 21 blrp, 4 fp, 8 erp, 12 popcorn, 2 1lsz-es ív, 4 2lsz-es ív, 14 
3lsz-es ív. 
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R90.:  Kezdjünk egy álló rp-val a R80-on, az előző sorkezdés előtti 4. szembe, rp a következő 14 
szembe,  
rp a következő 1lsz-es ívbe, 
(Ehrp a következő popcorn köré, 2rp a következő 2lsz-es ívre) kétszer,  
(Ehrp a következő popcorn köré, 3rp a következő 3lsz-es ívre, rp a következő 3 szembe, 3rp a 
következő 3lsz-es ívre) kétszer,  
Ehfp a következő popcorn köré, 3fp a következő 3lsz-es ívre, fp a következő 3 szembe, 3fp a 
következő 3lsz-es ívre, 
Eherp a következő popcorn köré, 3erp a következő 3lsz-es ívre, 2erp a következő szembe, 3krp a 
következő szembe, 2erp a következő szembe, 3erp a következő 3lsz-es ívre, Eherp a következő 
popcorn köré, 
3fp a következő 3lsz-es ívre, fp a következő 3 szembe, 3fp a következő 3lsz-es ívre, Ehfp a 
következő popcorn köré, 
(3rp a következő 3lsz-es ívre, rp a következő 3 szembe, 3rp a következő 3lsz-es ívre, Ehrp a 
következő popcorn köré) kétszer, 
(2rp a következő 2lsz-es ívre, Ehrp a következő popcorn köré) kétszer, rp a következő 1lsz-es 
ívre,  
rp a következő 15 szembe. 
Vágjuk el a fonalat és rögzítsük. 
Szemek száma: sarkonként: 76 rp, 8 Ehrp, 18 fp, 2 Ehfp, 10 erp, 2 Eherp, 3 krp. 
 
 

 
 
Az R90 KIVÉTELÉVEL, dolgozzuk el az összes fonalvéget! 
 
Vége a 6. 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/ 
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♥ 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 
személyes, saját 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 

 


