
NAGYCSARNOK - Horgolt piaci cekker 
Szint: kezdő 

Fonal: Lana Grossa Alessia (76% pamut, 
20% újrahasznosított poliészter, 4% 
poliészter; 1135 m/50 g), 50 g, 1 
gombolyag 
Tű: 4-4,5 mm-es horgolótű 

Mintaleírás 
Horgold meg a hálószatyor alját:  
- 5 láncszemből készíts kicsi gyűrűt, 
kúszószemmel zárd a láncszemsort körré.  

2 láncszem soremelés (nem számít pálcának egyik körben sem), 10 egyráhajtásos pálca a 
kezdő körbe, kúszószemmel zárd a kört a legelső pálca tetejébe.  
2 láncszem emelés, 2-2 egyráhajtásos pálca minden szembe, kúszószemmel zárd a kört az 
első pálca tetejébe 
2 láncszem emelés, 2 egyráhajtásos pálca egy szembe, 1 egyráhajtásos pálca, majd ismét 
2 pálca egy szembe, végig a körön váltakozva, kúszószemmel zárjuk a kört az első pálca 
tetejébe 
2 láncszem emelés után 2 egyráhajtásos pálca egy szembe, majd 1 egyráhajtásos pálca 
egymás után kétszer, majd újra a duplázás, így haladunk végig a körön, kúszószemmel 
zárjuk a legelső pálca tetejébe 
2 láncszem emelés után 2 egyráhajtásos pálca egy szembe, majd 1 egyráhajtásos pálca 
egymás után háromszor, majd újra a duplázás, így haladunk végig a körön, kúszószemmel 
zárjuk a legelső pálca tetejébe. 

Elkészült a szatyor alja, jön a háló:  
3 láncszemből álló kicsi íveket horgolunk le rövidpálcákkal minden második szembe, míg 
körbe nem érünk 
4 láncszemes kis ívekkel haladunk tovább, minden ívet az előző kör íveire horgolunk 
rövidpálcával, a legelső négyes ívet egy szemjelölővel megjelöljük, hogy tudjuk biztosan, 
ha körbeértünk 
- Elérve a jelölőt 5 láncszemes íveket készítünk, ezeket horgoljuk le rövidpálcákkal az 

előző kör íveire 



- A jelölést használva még 12 kört 
horgolunk 5 láncszemes ívekkel 

- 4 láncszemes íveket készítünk három 
körön keresztül 

- 3 láncszemes íveket készítünk két körön 
keresztül 

- a hármas ívekre 3-3 rövidpálcát 
horgolunk, a kör végén az első 
rövidpálcához csatlakozunk 
kúszószemmel.  

- 1 láncszem emelés után újra horgolunk 1 
rövidpálca kört 

- és még egyet 

Már csak a füle van hátra:  
- új kört kezdünk 1 láncszem emelés után 5 rövidpálcát készítünk, és fordulunk 
- 1 láncszem emelés után az öt láncszemen horgolunk végig rövidpálcákkal, és fordulunk 
- ezeket a pici sorokat ismételjük, míg tart a fonalból, amikor már csak 30 cm maradt a 

szemben lévő oldalhoz horgoljuk rövidpálcákkal 
- elvarrjuk a fonalvéget, és a kezdő kör fonalát is 

Ennyi az egész! 

A mintát Paulon Viki tervezte. 
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