
Július modellje (nehéz)   

Horgolt takaró 

 

MÉRET 
Szélessége kb. 108 cm, hossza kb. 128 cm. 
 
HOZZÁVALÓK 
Schachenmayr Catania kötőfonal: 200g fehér (színszám 106), 
150-150g orchidea (222), ciklámen (114), napsárga (208), jáde 
(253), 146 páva (146) és 100g almazöld (205). 
Schachenmayr Catania color kötőfonal: 150g Afrika (93). 
4 mm-es Milward  horgolótű és 1 vastag Milward hímzőtű a 
fonalvégek elvarrásához. 
 
SZEMPRÓBA 
A mintarend szerint: 20 szem és 25 sor = 10 cm x 24 cm. 
A megadottól eltérő szempróba esetén használjunk vékonyabb, 
vagy vastagabb horgolótűt. 
 
ÖLTÉSFAJTÁK 
A horgolt minta: a szemek száma osztható 8-cal + 1 + 3 forduló-
légszem. A horgolásminta alapján dolgozunk, a rajz alapján 
kezdünk, a 8 szemes mintaegységet folyamatosan ismételjük, 
és a rajz alapján zárjuk a sort; eközben sorokban az 1. 
egyráhajtásos pálca helyett 3 légszemet horgolunk. 
Az 1. - 25. sort folyamatosan ismételjük. 
A rajzon szereplő 1. számozatlan sor = a munkát kezdő 1. 
egyráhajtásos pálcákkal horgolt sor. 
A 22. sort norvég-technikával horgoljuk: 
2 különböző színű fonallal dolgozunk, eközben az éppen nem 
használt fonal az előző sor szemein fekszik, így a következő szem horgolásával lefedjük. 
 
LEÍRÁS 
A fehér fonallal 212 légszemet horgolunk, majd 1 sor egyráhajtásos pálcát horgolunk, a sor 
elején a tűtől számított 4. szembe horgoljuk az 1. egyráhajtásos pálcát. 
Majd a horgolásminta alapján dolgozunk, eközben a rajz alapján kezdünk, a 8 szemes 
mintaegységet 25 x horgoljuk, és a rajz alapján zárjuk a sort. 
Az 1. - 25. sort 5 x horgoljuk, eközben az 1. -5. színrend mindegyikét 1x horgoljuk meg. 
Összesen 126 sor után még 1x meghorgoljuk az 1. sort fehérrel, a 2. sort Afrika és a 3. sort 
jáde színnel = 129 sor. 
A takaró teljes hossza = kb. 124 cm. 

 

BEFEJEZÉS 
Az egész takaró köré az Afrika színnel 1 kör rövidpálcát horgolunk, eközben minden sarokba 
3 rövidpálcát horgolunk. Fehérrel 1 kör egyráhajtásos pálcát horgolunk, eközben minden 
sarokba 5 egyráhajtásos pálcát horgolunk. Ciklámennel 1 kör pikót horgolunk a következők 
szerint: * 4 rövidpálca, 3 légszem, és 1 rövidpálca a 3 légszem közül az elsőbe, a *-tól 
folyamatosan ismételjük, és a kört 1 láncszemmel zárjuk. 
A takarót blokkoljuk, benedvesítjük, és hagyjuk megszáradni. 
A hímzőtűvel elvarrjuk a fonalvégeket. 

 

 

 



  1. színrend 2. színrend 3. színrend 4. színrend 5 . színrend 
25. sor fehér fehér fehér fehér fehér 
24. sor ciklámen napsárga jáde Afrika páva 
23. sor ciklámen napsárga jáde Afrika páva 
22. sor ciklámen/orchidea napsárga/ciklámen jáde/napsárga Afrika/jáde páva/Afrika 
21. sor ciklámen napsárga jáde Afrika páva 
20. sor ciklámen napsárga jáde Afrika páva 
19. sor napsárga jáde Afrika páva almazöld 
18. sor jáde Afrika páva almazöld orchidea 
17. sor Afrika páva almazöld orchidea ciklámen 
16. sor fehér fehér fehér fehér fehér 
15. sor fehér fehér fehér fehér fehér 
14. sor páva almazöld orchidea ciklámen napsárga 
13. sor almazöld orchidea ciklámen napsárga jáde 
12. sor fehér fehér fehér fehér fehér 
11. sor orchidea ciklámen napsárga jáde Afrika 
10. sor orchidea ciklámen napsárga jáde Afrika 
9. sor fehér fehér fehér fehér fehér 
8. sor fehér fehér fehér fehér fehér 
7. sor ciklámen napsárga jáde Afrika páva 
6. sor napsárga jáde Afrika páva almazöld 
5. sor jáde Afrika páva almazöld orchidea 
4. sor Afrika páva almazöld orchidea ciklámen 
3. sor fehér almazöld orchidea ciklámen napsárga 
2. sor páva orchidea ciklámen napsárga jáde 
1. sor almazöld fehér fehér fehér fehér 

 

Jelmagyarázat 
 = 1 légszem 
 = 1 rövidpálca 

= 1 félpálca 

= 1 egyráhajtásos pálca 

= 7 egyráhajtásos pálca ugyanabba a leöltési helybe 

= 1 rövidpálca, 3 légszem, 2 egyráhajtásos pálca a rövidpálca leöltési helyébe  

= 2 egyráhajtásos pálca ugyanabba a leöltési helybe 

= 1 mélyre öltött bogyós szem (= 1 bogyós szemet horgolunk 5 egyráhajtásos pálcával, 
melyeket a 2 sorral lejjebb lévő egyráhajtásos pálcába öltünk) 
 



Horgolásminta 

 
           8 szem 

 

Minden jog fenntartva: MEZ 

Crafts Hungary Kft. 

 

Kizárólag saját felhasználásra! 


