
Kézimunka: HORGOLÁS Nehézségi fok: HALADÓ

A karácsonyfa elkészítéséhez a krokodilminta ismerete szükséges. (Ha 
még nem ismered, megtanulhatod a tanfolyamainkon. :))  

A mintát tervezte: Szilvásy Ildikó 
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Kézimunka: HORGOLÁS Nehézségi fok: HALADÓ

Kezdés:  69	  lsz +3	  lsz soremelés  

1.sor: (amit végül körré kapcsolunk) a horgolótűtől 4. lsz-
be , és attól kezdve minden lsz-be 1-1 erp. Az utolsó erp-t 
és a soremelés 3. lsz-ét hkp-val  összekapcsoljuk  (én nem 
a láncszemeket szoktam összekapcsolni gyűrűvé, mert az 
könnyen megcsavarodik, de lehet úgy is. Lényeg, hogy a 
soremeléssel együtt 70 pálcánk legyen, összekapcsolva ) 

2.kör: a 70	  erp-ra	  	  10	  „pikkelyt” horgolunk, 
krokodilmintával. Minden két pikkely (továbbiakban 
„pikk”) közé egy-egy lsz kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val 
az elsőhöz kapcsoljuk. 

3.kör: a 70	  erp-‐ra	  	  63	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen 
elosztva, úgy, hogy az alatta lévő sor 10-dik, 20-dik, 30-dik 
stb. pálcáit átugorjuk (Továbbiakban mindig így 
fogyasztunk. Itt az együtt befejezett pálcás fogyasztás 
(eberp), krokodilminta miatt nem jó . Az első erp-t minden 
sorban 3lsz-mel helyettesítjük - soremelés!!! ) 

4.kör: ha  szükséges, 1-2 kúszószemet készítünk, hogy a 
pikk-ek ne fedjék egymást (ezt  innen minden körben, 
mikor pikk-t készítünk, figyeljük)  a	  63	  erp-‐ra	  	  9	  pikk-‐t 
horgolunk, krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-
egy lsz-et horgolunk. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz 
kapcsolunk. 

5. kör: 63	  erp-‐ra	  	  56	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen 
elosztva, úgy, hogy az alatta lévő sor 9-dik, 18-dik, 27-dik 
stb pálcáit átugorjuk. 

6.kör: a 56	  erp-‐ra	  	  8	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. 
Minden két pikk  közé egy-egy lsz kerüljön. Az utolsó 
pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

7.kör: 56	  erp-‐ra	  	  49	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen elosztva, 
úgy, hogy az alatta lévő sor 8-dik, 16-dik, 24-dik stb 
pálcáit átugorjuk. 

8.kör: a 49	  erp-‐ra	  	  7	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. 
Minden két pikk  közé egy-egy lsz-et horgolunk. Az utolsó 
pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

9.kör: 49	  erp-‐ra	  	  42	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen elosztva, 
úgy, hogy az alatta lévő sor 7-dik, 14-dik, 21-dik stb 
pálcáit átugorjuk. 

10.kör: a 42	  erp-‐ra	  	  6	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. 
Minden két pikk  közé egy-egy lsz-et horgolunk. Az utolsó 
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Hozzávalók 

Fonal:  
zöld színű Cheval Blanc Sunny  
vagy Phildar Phil Coton 3 fonal  
(100% pamut, 125 m/50 g) 

Szükséges mennyiség:  
egy karácsonyfa kevesebb 
mint egy gombolyag fonalból 
elkészíthető. 

Tűk és egyéb eszközök: 

‣ 3mm-es horgolótű 

‣ gyöngy, flitter, szalag a 
díszítéshez 

Rövidítések 

sz = szem 

lsz = láncszem 

erp = egyráhajtásos pálca 

köv = következő 

hkp = hamis kispálca = 
kúszószem 

pikk = pikkely 
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pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

11. kör: minden erp-ra 1-1 erp-t horgolunk (42 szem ) 

12. kör: a 42	  erp-‐ra	  	  6	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy lsz 
kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

13. kör: 42	  erp-‐ra	  	  35	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen elosztva, úgy, hogy az alatta lévő sor 6-
dik, 12-dik, 18-dik stb pálcáit átugorjuk. 

14. kör: a 35	  erp-‐ra	  	  5	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy lsz 
kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

15. kör: minden erp-ra 1-1 erp-t horgolunk (35 szem ) 

16. kör: a 35	  erp-‐ra	  	  5	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy lsz 
kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

17. kör: 35	  erp-‐ra	  	  28	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen elosztva, úgy, hogy az alatta lévő sor 5-
dik, 10-dik, 15-dik stb pálcáit átugorjuk. 

18. kör: a 28	  erp-‐ra	  	  4	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy lsz 
kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

19. kör: minden erp-ra 1-1 erp-t horgolunk (28 szem ) 

20. kör: a 28	  erp-‐ra	  	  4	  pikk-‐t horgolunk, krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy lsz 
kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz kapcsolunk. 

21. kör: 28	  erp-‐ra	  	  21	  erp-‐t horgolunk, egyenletesen 
elosztva, úgy, hogy az alatta lévő sor 4-dik, 8-dik, 
12-dik stb pálcáit átugorjuk. 

22. kör: a	  21	  erp-‐ra	  	  3	  pikk-‐t horgolunk, 
krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy 
lsz kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz 
kapcsolunk. 

23. kör: minden erp-ra 1-1 erp-t horgolunk  (21 
szem ) 

24. kör: a	  21	  erp-‐ra	  	  3	  pikk-‐t horgolunk, 
krokodilmintával. Minden két pikk  közé egy-egy 
lsz kerüljön. Az utolsó pikk-t  hkp-val az elsőhöz 
kapcsolunk. 

25. kör: Ettől a sortól nincsenek pikkelyek, 
fogyasztani pedig eberp-val fogyasztunk:                               
 * 1erp, 2eberp * 7-szer 

26. kör: *2 eberp * 7-szer.  
Elvarrjuk a szálakat, díszítjük a karácsonyfát.
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Lelőhely 

1001fonal 
Fonalbolt Budapesten és az 
Interneten 

Budapest, XIII. Hollán Ernő utca 22.  

Webbolt: www.1001fonal.hu  
Email: info@1001fonal.hu 
Telefon: 06 30 8393518 
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