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Hozzávalók 

Fonal:  
Scheepjes Catona (100% pamut, 25 g) fonal az 1001fonaltól (www.1001fonal.hu) 

Szükséges mennyiség:  
egy gombolyagból 9 korong jön ki 

Tűk és egyéb eszközök: 

‣ 3mm-es horgolótű 

‣ szemjelölő 

‣ nagy lyukú hímzőtű (a szálak eldolgozásához) 

Rövidítések 

lsz = láncszem 

erfp = egyráhajtásos félpálca 

hkp = hamis kispálca 

szap = szaporítás (a megadott számú pálcát a 
következő szembe horgoljuk) 

köv = következő
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Leírás 

Kezdés: mágikus gyűrű 

1. kör: 2 lsz soremelés, 8 erfp a mágiskus gyűrűbe, hkp-val összekapcsoljuk a soremelés 2. 
láncszeméveln (9) 

2. kör: 2 lsz soremelés, 1 erfp az első szembe, 2 erfp szap minden további szembe,  hkp-val 
összekapcsoljuk a soremelés 2. láncszemével (18) 

3. kör: 2 lsz soremelés, 1-1 erfp a köv. 2 szembe, [2 erfp a köv. szembe szap, 1 erfp a köv. 
szembe] x 8 (27) 

4. kör: 2 lsz soremelés, 1-1 erfp a köv. 3 szembe, [2 erfp a köv. szembe szap, 1-1 erfp a köv. 2 
szemb] x 8 (36) 

5. kör: minden szem hátsó szálába 1-1 kuszószem (36) 

Befejezés: láthatatlan befejezéssel (Horgolás kezdőknek c. könyv 74. oldal, Kossuth Kiadó, 
2018)

Impresszum 

A mintát tervezte: Szilvásy Ildikó 

A korongok elkészítéséhez az alapanyag és eszköz 
beszerezhető az 1001fonalnál.  

1001fonal - Fonalbolt Budapesten és az Interneten 

Kiadó: 1001fonal / Katalog Bt,  
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 22. 

www.1001fonal.hu,  
Email: info@1001fonal.hu, Tel: 06 30 8393518 

A füzet teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A jelen mintafüzet részben, vagy egészben történő 
sokszorosítása, másolása, digitális tárolása és/vagy közzététele tilos.  

A minták csak személyes célokra használhatók, kereskedelmi célokra való felhasználás, gyártás tilos.
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