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Kézimunka: KÖTÉS és HORGOLÁS Nehézségi fok: KÖZÉPHALADÓ

Méret 

a) 2 éves - b) 4 éves - c) 6 éves - d) 8 éves - e) 10 éves

Hozzávalók 

Fonal:  
PHIL RAPIDO: a) 11 - b) 15 - c) 19 - d) 23 - e) 28 gombolyag ECRU színű;  
PHIL PARTNER 6: 1-1 gombolyag BERLINGOT és POUSSIN színű és 2 gombolyag LAVANDE 
színű;  
PHIL MYRIADE: 1 gombolyag CHAMPAGNE színű (összetétel: 51% poliamid, 24% akril, 24% 
fésült gyapjú, 1% poliészter) fonalak az 1001fonaltól (www.1001fonal.hu) 

Eszközök: 

• 6 mm-es kötőtű (harisnyakötés) 

• 7 mm-es horgolótű 

• 4 mm-es horgolótű 

• tömőanyag 

Felhasznált technikák 

harisnyakötés: 1 sor sima, 1 sor fordított

hímzés laposöltéssel

kötést utánzó hímzés

láncszem (lsz): hajtsuk a fonalat a horgolótűre és húzzuk át a tűn lévő hurkon

kúszószem (ksz): szúrjuk a tűt a következő szembe, hajtsuk a fonalat a horgolótűre és húzzuk 
át a tűn lévő két hurkon

rövidpálca (rp): szúrjuk a tűt a következő szembe, hajtsuk a fonalat a horgolótűre, húzzuk át a 
szemen, hajtsuk a fonalat a tűre, húzzuk át mindkét hurkon

egyráhajtásos félpálca (erfp): 1 ráhajtás, szúrjuk a tűt a következő szembe, húzzuk át a fonalat 
a szemen (három hurok a tűn), ráhajtás, húzzuk át a tűn lévő mindhárom hurkon

egyráhajtásos pálca (erp): 1 ráhajtás, szúrjuk a tűt a következő szembe, húzzuk át a fonalat a 
szemen (három hurok a tűn), ráhajtás, húzzuk át a tűn lévő következő két hurkon (két hurok a 
tűn), ráhajtás és húzzuk át az utolsó két hurkon

kétráhajtásos pálca (krp): 2 ráhajtás, szúrjuk a tűt a következő szembe, húzzuk át a fonalat a 
szemen (négy hurok a tűn), ráhajtás, húzzuk át a tűn lévő következő két hurkon (három hurok a 
tűn), ráhajtás, húzzuk át a tűn lévő következő két hurkon (két hurok a tűn), ráhajtás és húzzuk át 
az utolsó két hurkon
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2 rp-t összehorgolunk: szúrjuk a tűt a következő szembe, húzzuk át a fonalat a szemen, szúrjuk 
a tűt a következő szembe, húzzuk át a fonalat a szemen, ráhajtás és húzzuk át a fonalat a tűn 
lévő mindhárom hurkon

Kötéspróba

Harisnyakötéssel 6 mm-es kötőtűn PHIL RAPIDO fonalból 13 szem x 19 sor = 10 x 10 cm.

4 mm-es horgolótűvel LAVANDE színnel 12 rp x 14 sor = 10 x 10 cm. 

Leírás 

Az egész test egy darabból áll.

Szedjünk fel 6 mm-es kötőtűre a) 90 - b) 106 - c) 122 - d) 134 - e) 148 szemet ECRU színnel. 
Kössünk harisnyakötéssel amíg a munka a) 65 - b) 80 - c) 91 - d) 101 - e) 112 cm hosszú nem 
lesz. Láncoljuk le az összes szemet, a középső a) 56 - b) 58 - c) 64 - d) 66 - e) 66 szemet jelöljük 
meg szemjelölővel: ide fogjuk felvarrni a kapucnit.

Kapucni
Szedjünk fel 6 mm-es kötőtűre a) 62 - b) 64 - c) 68 - d) 72 
- e) 74 szemet ECRU színnel és kössünk harisnyakötéssel. 
Amikor a munka a) 22 - b) 23 - c) 25 - d) 26 - e) 26 cm 
hosszú, láncoljuk le az összes szemet 

Csillagok
4 mm-es horgolótűvel, CHAMPAGNE színnel (dupla 
szállal) készítsünk csúszógyűrűt (magic ring) és a 
mintaábra alapján horgoljuk meg a csillagot.

Készítsünk összesen 10 egyforma csillagot.

Lábak (zsebek)
Készítsünk a) 12 - b) 14 - c) 16 - d) 18 - e) 20 lsz-ből álló 
lsz-sort 4 mm-es horgolótűvel LAVANDE színnel, majd 
folytassuk a munkát rp-kkal.

Amikor a darab a) 18 - b) 20 - c) 22 - d) 24 - e) 26 cm 
hosszú, fejezzük be a munkát.

Készítsünk összesen 4 egyforma lábat.

Orr
Készítsünk 16 lsz-ből álló lsz-sort 7 mm-es horgolótűvel 
ECRU színnel, majd folytassuk a munkát rp-kal.

Amikor a darab 4 cm hosszú, a sor elején és végén 2-2 rp-t összehorgolunk, majd befejezzük a 
munkát.
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Horgoljuk körbe az orrot rp-kkal, a kezdő láncszemsor kivételével.

Szarv
4 mm-es horgolótűvel, CHAMPAGNE színnel (dupla szállal) készítsünk 26 lsz-ből álló lsz-sort, 
zárjuk körré egy ksz-mel és folytassuk a munkát rp-kkal. A 4. sortól kezdve minden sorban 
fogyasszunk egyenletesen elosztva 2 szemet 7 soron át (12 rp marad), majd 1 szemet 6 soron 
át . A maradék 6 rp-n fűzzük át a szálvéget és húzzuk szorosra.

Fülek
Mindkét fül két darabból áll.

KÜLSŐ:

Készítsünk 8 lsz-ből álló lsz-sort 7 mm-es horgolótűvel ECRU színnel, majd folytassuk a munkát 
rp-kkal.

Amikor a darab 3 cm hosszú, a sor elején és végén 2-2 rp-t összehorgolunk (ld. felhasznált 
technikák), ezt 2 soronként megismételjük még 2-szer, majd befejezzük a munkát.

Készítsünk még egy ugyanilyen fület.

BELSŐ:

Készítsünk 5 lsz-ből álló lsz-sort 4 mm-es horgolótűvel BERLINGOT színnel, majd folytassuk a 
munkát rp-kkal.

Amikor a darab 1 cm hosszú, a sor elején és végén 2-2 rp-t összehorgolunk (ld. felhasznált 
technikák), 2 sorral később ezt megismételjük, majd befejezzük a munkát.

Készítsünk még egy ugyanilyen fület. 

Összeállítás

Szabadon választott fekete fonallal (mi PHIL PARTNER 6-ot használtunk) készítsük el a kapucni 
hímzését (ld. mintaábra) kötést utánzó öltésekkel. A mintát úgy helyezzük el, hogy a mintaábra 
24 szemének mindkét oldalán a) 19 - b) 20 - c) 22 - d) 24 - e) 25 szem legyen. 

7 mm-es horgolótűvel ECRU színnel horgoljuk körbe a takarót 1 sor rp-val.

Azonos módon horgoljuk körbe a kapucnit is. 

Hajtsuk félbe a kapucnit az A pontokat egymáshoz igazítva és varrjuk össze az A oldal mentén. 
Varrjuk a kapucnit a testhez: az A pontot igazítsuk a takaró közepéhez. 

Tegyünk egy kevés tömőanyagot a szarvba és varrjuk a kapucni közepére, 10 cm-re a szélétől 
(ld. fotó). 

Varrjuk fel az orrot a kapucni közepére és hímezzünk rá két kis laposöltést fekete fonallal (ld. 
fotó) 
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Készítsük el a füleket: rögzítsük a BERLINGOT színű darabot az ECRU színű közepére, majd az 
így keletkezett füleket varrjuk fel a kapucnira úgy, hogy az aljukat kissé összeráncoljuk (ld. fotó).

Varrjuk fel a csillagokat a takaró belsejére (az elhelyezésüket ld. a mintaábrán). 

Hajtsuk félbe a lábakat úgy, hogy a rövidebb oldalakat egymáshoz illesztjük. Varrjuk össze őket 
két oldalukon, a harmadik oldal egyik rétegét pedig varrjuk fel a takaróra a sarkánál (ez az oldal 
nyitva marad, hogy zsebnek használhassuk). 

Készítsünk egy hatalmas, 34 cm-es bojtot BERLINGOT, POUSSIN és LAVANDE színekből 
(vágjunk 25 szálat minden színből) és varrjuk a takaró aljára, ez lesz az egyszarvú farka.

Készítsünk 8 db 15 cm hosszú bojtot (11 szálból), felváltva használjuk a LAVANDE, POUSSIN

és BERLINGOT színeket. Varrjuk őket a kapucnira, az elsőt 8 cm-rel a szarv mögé, a 
következőket egymástól egyenletes távolságra a kapucni varrására, az utolsó kerüljön a test 
tetejére.
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Etoile au crochet = Horgolt csillag 
anneau magique = csúszógyűrű (magic ring) 
m. en l’air = lsz 
m. serrée = rp 
demi-bride = erfp 
bride = erp  
double bride =krp 
Broderie des yeux au pt de m. = A szemek hímzésmintája kötést utánzó öltésekkel  
broderie au pt de m. col. NOIR = kötést utánzó öltések fekete színnel
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Patron capuche = Kapucni mintája 

Patron corps = Test mintája
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Impresszum 

A mintát tervezte: Phildar.   
Lefordítva a kiadó engedélyével. 

1001fonal / Katalog Bt. 
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 22. 
www.1001fonal.hu  
Email: info@1001fonal.hu, Tel: 06 30 8393518 

Phildar ref.szám:  
kiscipő: N° 691 - T18 - 467 

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.

Csúszógyűrű (magic circle) 

Tekerjük a fonalat kétszer a mutatóujjunk köré, dugjuk át rajta a horgolótűt, hajtsuk rá a fonalat és húzzuk át a 
gyűrűn (A). Készítsünk egy láncszemet (B), majd dolgozzunk tovább rövidpálcákkal (C). 

Miután elkészítettük a szükséges számú rp-t, húzzuk meg a fonalvéget és zárjuk szorosra a gyűrűt. 

A kör befejezéséhez készítsünk egy kúszószemet az első rp-ba. 
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