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Méretek

Technikák

Figyelem! A minta francia
konfekcióméretekre készült,
ezért a méret választásakor
vegye figyelembe a 3. oldalon
található mérettáblázatot!
a) 34/36
b) 38/40
c) 42/44
d) 46/48
e) 50/52

Fonal: Phildar Phil Coton 3
(100% pamut, 125 m/50 g) az
1001fonaltól
Szín: lila (Clematite)
Szükséges fonalmennyiség:
a) 34/36 méret: 7 gombolyag
b) 38/40 méret: 7 gombolyag
c) 42/44 méret: 8 gombolyag
d) 46/48 méret: 8 gombolyag
e) 50/52 méret: 9 gombolyag

‣

2,5mm-es horgolótű

Hamispálca (hp): Szúrjunk a tűvel a soron következő
szem alá. Hajtsuk a tűre a fonalat, majd egy mozdulattal
húzzuk át mindkét szemen.
Rövidpálca (rp): Szúrjunk a tűvel a következő szembe,
hajtsuk a tűre a szálat és húzzuk át az utolsó szemen (két
hurok lesz a tűn). Ismét hajtsuk a fonalat a tűre és húzzuk
át mindkét hurkon.

Hozzávalók

Tűk és egyéb eszközök:

Láncszem vagy levegőszem (lsz)

Félpálca (fp): Hajtsuk a tűre a fonalat. Szúrjunk a tűvel a
soron következő szem alá, ismét hajtsuk a fonalat a tűre
és húzzuk át az utolsó szemen (három hurok lesz a tűn).
Harmadszor is hajtsuk a fonalat a tűre és húzzuk át
mindhárom hurkon.
Egyráhajtásos pálca (erp): Hajtsuk a tűre a fonalat.
Szúrjunk a tűvel a soron következő szem alá. Ismét hajtsuk
a fonalat a tűre és húzzuk át az utolsó szemen (három
hurok lesz a tűn). Ismét hajtsuk a fonalat a tűre és húzzuk
át a két első hurkon (két hurok lesz a tűn). Hajtsuk újra a
fonalat a tűre, és húzzuk át mindkét hurkon.
Kétráhajtásos pálca (krp): Hajtsuk a fonalat a tűre
kétszer, és szúrjunk a következő szembe, hajtsuk a tűre a
szálat, majd húzzuk át a szemen (négy hurok lesz a tűn).
Hajtsuk a fonalat a tűre és húzzuk át két hurkon, ezt a
lépést ismételjük meg még egyszer, majd hajtsuk a
fonalat újra a tűre, és húzzuk át az utolsó két hurkon.

Impresszum
A mintát tervezte: Phildar. Lefordítva a kiadó engedélyével.
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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2 egyráhajtásos pálca fogyasztása (2erp fogy): Hajtsuk a fonalat a horgolótűre, és szúrjunk a
következő szembe. Hajtsuk a tűre a szálat, majd húzzuk át a szemen. Újabb ráhajtás, majd
húzzuk át az első két hurkon. Hajtsuk a fonalat ismét a tűre, szúrjunk a soron következő szembe,
hajtsuk a tűre a szálat, majd húzzuk át a szemen. Újabb ráhajtás következzen, és húzzuk át a tűn
lévő első két hurkon (két félig meghorgolt egyráhajtásos pálca van egymás mellett). Hajtsuk a
fonalat a tűre, és húzzuk át két hurkon, majd még egyszer hajtsuk rá, és húzzuk át a két utolsó
hurkon.
Horgolásminták: lásd a mintarajzokat (HM1, HM2, HM3).
Rákhorgolás: Ezt a horgolásfajtát úgy készítjük, hogy balról jobbra horgoljuk a rövidpálcákat,
nem jobbról balra, ahogyan általában haladunk.

HORGOLÁSPRÓBA
2,5-es horgolótűvel, egyráhajtásos pálcákkal: 22 szem és 22 sor = 10x10 cm
2,5-es horgolótűvel, 8 motívum az 1. horgolásminta (HM1) alapján: 14 cm és 7 sor = 8 cm

MÉRETTÁBLÁZAT
a) 34/36

b) 38/40

c) 42/44

d) 46/48

e) 50/52

Mellbőség

80-84

88-92

96-100

104-110

116-122

Derékbőség

59-62

65-69

73-77

81-85

91-97

Csípőbőség

84-88

92-96

100-104

108-114

120-126
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MINTALEÍRÁS
Figyelem: minden darabot lazán horgoljunk, vagy használjunk a megadottnál fél számmal
vastagabb tűt.
ELEJE - HÁTA
Eleje alja
Egy laza, a) 101 / b) 109 / c) 117 / d) 129 / e) 141 szemből álló láncszemsorra, 2,5-es
horgolótűvel horgoljunk 7 sort a HM1 alapján
[= a) 25 / b) 27 / c) 29 / d) 32 / e) 35 motívum].
Amikor elértünk 8 cm (7 sor) magasságig, folytassuk erp-val, 2,5-es tűvel (minden sort 3lsz
soremeléssel kezdjünk, ami az első erp-nek felel meg), a széleken fogyasszunk a
következőképpen: a) b) c) 3 soronként 2erp fogy 5x; d) e) 2 soronként 2erp fogy 3x és 3
soronként 2erp fogy 3x
[= a) 91 / b) 99 / c) 107 / d) 117 / e) 129 szem].
Horgoljuk meg a HM2-t úgy, hogy a) 2 / b) d) e) 3 / c) 1 erp-val kezdjük és fejezzük is be [= a) d)
e) 3lsz / b) c) 3erp kerül középre].
Haladjunk a színoldalon, horgoljunk erp-kal, 2 soron keresztül.
25 cm magasságot elérve alakítsuk ki a mell alatti részt az alábbiak szerint: 1lsz (soremelés a rphoz), 1rp, 2fp, majd végig erp az utolsó 4sz kivételével, ahol 2fp-val és 2rp-val zárjuk a sort.
Folytassuk ugyanígy, de minden sorban, mindkét szélen fogyasszunk az alábbiak szerint:
a) 8erp 4x és 7erp 1x.
b) 9erp 3x és 8erp 2x.
c) 10erp 2x és 9erp 3x.
d) 11erp 2x és 10erp 3x.
e) 12erp 3x és 11erp 2x.
Amikor elértünk 30 cm magasságig, 13 pálcánk marad: 1lsz (soremelés a rp-hoz), 1rp, 2fp,
5erp, 2fp és 2rp. Tegyük félre egyelőre ezt a darabot.
Horgoljunk egy ugyanilyen darabot a háta résznek.
Eleje teteje
A darab (lásd a sablont, illetve az összeállítási fotót):
Egy laza, a) b) 49 / c) d) 53 / e) 57 szemből álló láncszemsorra, 2,5-es horgolótűvel horgoljuk
meg a HM3-t [= a) b) 12 / c) d) 13 / e) 14 motívum].
Horgoljunk a) 19 / b) 21 / c) 23 / d) 25 / e) 28 cm magasságig.
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Készítsünk még három ugyanilyen darabot (egyet a jobb oldalnak, kettőt a hátának).
B darab (vállak felső részei - lásd a sablont, illetve az összeállítási fotót):
Egy laza, a) 45 / b) 49 / c) 53 / d) 57 / e) 65 szemből álló láncszemsorra, 2,5-es horgolótűvel
horgoljuk meg a HM1 első 4 sorát
[= a) 11 / b) 12 / c) 13 / d) 14 / e) 16 motívum].
Készítsünk még három ugyanilyen darabot (egyet a bal oldalnak, kettőt a hátának).

ÖSSZEÁLLÍTÁS
Állítsuk össze a különböző eleje
darabokat az összeállítási fotó alapján
(ügyeljünk arra, hogy a testrész felső
darabjai szimmetrikusak legyenek,
vagyis az A és B részek tükörképei
legyenek egymásnak.)
Illesszük egymáshoz a háta részeket is,
majd varrjuk össze a vállaknál és az
oldalaknál.
a) b) c) e): horgoljunk 1 sort rp-val és
1 sort rákhorgolással a nyakkivágás,
valamint a karkivágások ívére;
d): horgoljunk 2 sort rp-val és 1 sort
rákhorgolással a nyakkivágás,
valamint a karkivágások ívére.
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Jelmagyarázat:

Horgolásminta 1 (HM1):

Horgolásminta 2 (HM2):
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Horgolásminta 3 (HM3) a), b), c), d) mérethez:
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Horgolásminta 3 (HM3) e) mérethez:

Lelőhely
A minta elkészítéséhez
szükséges fonalat és tűt
megvásárolhatja az
1001fonalnál:

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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