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Kézimunka: HORGOLÁS Nehézségi fok: KEZDŐ

Gyerek felső 

Hozzávalók 

Fonal: Phildar Phil Noé (www.1001fonal.hu) 

Szükséges mennyiség és mérettáblázat: 

Tűk és egyéb eszközök: 

• 3,5mm-es horgolótű 

• szemjelölők 

 

Rövidítések, jelölések: 

lsz = láncszem 

erp = egyráhajtásos pálca 

Horgoláspróba:  

3,5mm-es tűvel, a megadott minta szerint horgolva: 10 x 10 cm = 19 szem x 11 sor 
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Méret a) 4 éves b) 6 éves c) 8 éves d) 10 éves e) 12 éves

Magasság 102 cm 114 cm 126 cm 138 cm 150 cm

Mellbőség 56 cm 60 cm 64 cm 59 cm 76 cm

Oeillet szín  
(db gombolyag)

2 2 3 3 4

Eglantine szín 
(db gombolyag)

2 2 2 3 3
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Horgolásminta 

                 A *…* -ok közötti részt és a 3. és 4. sort ismételjük végig. 

Mintaleírás 

Eleje, háta
A 3,5mm-es horgolótűvel a) 64 - b) 70 - c) 73 - d) 79 - e) 88 szemből álló láncszemsort készítünk 
és az ábrán látható csíkos mintával horgolunk. (Minden kétráhajtásos pálcákból álló sort 3 db 
láncszemmel kezdünk, amely az első erp-nak számít.) Horgolás közben felváltva horgolunk 2 
sort OEILLET színnel, majd 2 sort EGLANTINE színnel, és így váltogatjuk kétsoronként végig a 
színeket. 

a) 20 cm - b) 22 cm - c) 24 cm - d) 27 cm - e) 29 cm magasságban a szélszemeket megjelöljük 
szemjelölővel (ujja kivágás kezdete). 

Folytatjuk a horgolást a fentiek szerint.  

a) 31 cm - b) 35 cm - c) 38 cm - d) 42 cm - e) 46 cm magasságban befejezzük a horgolást és 
szemjelölővel megjelöljük a középső a) 24 - b) 26 - c) 29 - d) 29 - e) 30 szemet (nyakkivágás). 

A fentieknek megfelelően elkészítunk egy második azonos darabot (eleje). 

Összeállítás
Varrjuk össze az oldalvarrásokat az ujja kivágásig.  

A vállak összeállításához készítsünk két a) 54cm - b) 60 cm - c) 62 cm - d) 70 cm - e) 80 cm 
hosszú láncszemsort OEILLET színnel. A láncokat a minta ívei közé befűzve “öltsük össze” az 
elejét és a hátát a megjelölt szemektől a széléig. Pár öltéssel rögzítsük a láncok végét. 
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Méretek cm-ben megadva (eleje/háta - két azonos darabot készítünk):
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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 

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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