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Hosszú a virágfüzér, 
kéztől kézig ér, 
valamennyi kézen át 
kezdettől végig ér. 
Átlépünk a hegyen, 
fogjátok a füzért 
mindkét hegyoldalon. 
Lejtünk a tengeren, 
fogjátok a füzért 
mindkét partoldalon. 
Szállunk az égen át, 
a csillagok között, 
hosszú a virágfüzér, 
kéztől kézig ér, 
valamennyi kézen át 
kezdettől végig ér. 

“Hosszú a virágfűzér” girland horgolásminta 

Készíts nyári girlandot kertbe, teraszra, erkélyre, nyaralóba, konyhaablakba, gyerekszobába, 
bárakárhová!

Fonal: Az AmarCord elég merev és strapabíró fonal, nem baj, ha ázik, nem baj, ha tűzi a Nap, nyár 
végén kimoshatod, elteheted jövőre.  
Tű: 4 mm-es horgolótűt használj! 
Az AmarCord szuper táska, szatyor vagy tárolókosár alapanyag, ha nem akarsz girlandot készíteni, 
akkor használd ezekre, de mi nagyon örülünk, ha Te is elkészíted a virágfűzért velünk.  

Mintaleírás

1. kör: Egy varázsgyűrűbe (magic ring) készítünk 12 egyráhajtásos pálcát, a legelső pálca három 
láncszemből áll, és ennek legfelső szemébe csatlakozva zárjuk a kört. 
2. kör: 4 láncszemet készítünk, majd a következő pálca tetejébe egy rövidpálcát, majd ismét 4 
láncszem következik, így lépegetünk körben, míg 11 ívünk lesz, és az utolsót trükkösen készítjük: 2 
láncszem után egy félpálcával csatlakozunk a kör legelső láncszemébe, ezzel azt érjük el, hogy most a 
12. kis ív közepén tartunk.  
3. kör: 5 láncszemet készítünk és a következő kis ívre lépünk, és egy rövidpálcát horgolunk rá, majd 
ismét 5 láncszem következik, és megyünk így körbe, míg 11 nagyobb ívünk nem lesz, és ismét 
trükkösen készítjük el az utolsót: 3 lánszem után egy egyráhajtásos pélcával csatlakozunk a kör 
legelső láncszemébe, így a 12. ív közepén vagyunk.  
4. kör: 7 láncszemet készítünk és a következő ívre csatlakozunk egy rövidpálcával. Ezt követően csak 3 
láncszemet készítünk, és csatlakozunk egy rövidpálcával a következő ívre, és ezt megint egy 7 
láncszemes ív követi. Ha minden jól megy, az utolsó ívünk egy 3-as, és a legelső láncszemhez 
csatlakozva zárjuk a kört. (6 kicsi és 6 nagyobb ívünk lett.)



5. kör: Egy kúszószemmel a következő nagyívbe lépünk és készítünk 3 láncszemet (ez a legelső 
pálca), és 4 egyráhajtásos pálcát, majd 3 láncszem következik, és ismét 5 egyráhajtásos pálca még 
mindig ebben a nagy ívbe öltve. Egy rövidpálcával lépünk át a következő kis ívbe, és a következő 
nagy ívbe újra elkészítjük az 5 egyráhajtásos pálcát, 3 láncszemet és 5 egyráhajtásos pálcát, majd 
ismét egyetlen rövidpálcát a következő kis ívbe. Így haladunk körben. Az utolsó rövidpálcát követően 
egy kúszoszemmel csatlakozunk a legelső láncszemekből álló pálca tetejéhez, és el is készültünk a 
hatalmas hatszirmú virággal. 

Befejezés: Elvarrjuk a két szálat, és készítünk egy bojtot (azonos, vagy a másik színből), amit az egyik 
szirom láncszemívéhez rögzítünk.  

Horgolj 10 virágot, vagy többet, a bojtok méretétől függően akár 15 is kijön a két tekercsből, és egy 
láncszemsorra horgold fel őket olyan közönként, hogy kijöjjön az a méretű girland, amekkorát ki 
akarsz feszíteni.  
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