Mariana

mackója

E z a l e í r á s Z h a y a / Z h a y a De s i g n s
tulajdona. Eladni, cserélgetni,
megjelentetni, sokszorosítani (beleértve a
más nyelvekre való fordításokat is) tilos.
Természetesen a leírást, képeket és fotókat
sem adhatod ki sajátodként. Az elkészült
figura eladása Interneten és a piacokon a
tervező - Zhaya / Zhaya Designs –
nevének megjelölésével megengedett. Köszönöm szépen :o)
***
Feel free to sell Your finished items. Mass production is - of course - not permitted. Do not
copy, alter, share, publish or sell pattern, pictures or images. Copies be made for owner’s
personal use only.

Hozzávalók:
A megadott fonallal a figura kb. 16 cm magas lesz.
• Fonal, pl.: 50 g Lana Grossa Estivo II (színkód 008 - barna) – hasonló eredményt
lehet elérni, de jelentősen nagyobb lesz myboshi Flausch márkájú fonallal, némi
fekete, pl.: Schachenmayr Catania (színkód: 110 - fekete), pici fehér
• Megfelelő méretű tű - nálam 2,0 mm
• Tömőanyag
• 8 gomb ízületnek (nálam 4x 30 mm és 4x 20 mm átmérőjű),
vagy igazi ízület (fakorongok peckekkel vagy kész ízületek
műanyagból), szükség esetén működhet merev műanyaggal is
(pl.: csomagolásokról), amiből korongokat lehet kivágni – ha ez
a műanyag túl vékony, akkor két-három réteget is egymásra
lehet ragasztani, amíg egy merev korongot nem kapunk.
• Megfelelő méretű szemek (nálam: 10 mm)
• Kefe (szöszös fonalnál elég egy átlagos kefe vagy fésű), sima
fonalnál, ha bundás hatást szeretnénk elérni, használjunk
háziállatoknak készült drótkefét (lásd a fotón). Könnyebb, ha az
egyes darabokat még a varrás előtt kikeféljük.

Rövidítések

rp = rövidpálca
lsz = láncszem
Erstveröffentlichung: Samstag, 24. Juni 2017

hp = hamispálca, kúszószem
A megadott fonal és tűméret természetesen csak példa/kiindulási pont. Ha a
megadottól eltérő fonalat használsz, a figura nagyobb vagy kisebb lehet. Az, hogy
milyen fonalat használsz, természetesen a te döntésed. A tűméretet igazítsd a
használt fonalhoz és a saját horgolási módodhoz. Amigurumi horgolásánál jelentősen
kisebb tűméretet válassz, mint ami a fonal címkéjén szerepel, vagy más horgolásnál
használnál, így a tömésnél nem keletkeznek lyukak.
Ha nincs másképp megadva, spirálban horgolunk.
Ennél a macinál fontos, hogy a test előtt elkészítsük a karokat és lábakat, ezért
legjobb, ha a megadott sorrendben haladunk.
A fogyasztáshoz és szaporításhoz ajánlom a www.zhaya.de oldalon található „Tipps,
Tricks und Tutorials“ (tippek, trükkök, útmutatók) átnézését.
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Fej:
Estivo barna, tűméret 2,0 mm
Oválist horgolunk, a rajz mutatja a lényeget, de a
szemszámok nem ugyanazok.
1. 5 lsz, 3 rp, 3 rp az utolsó szembe, a láncsor
alsó felén haladva: 2 rp, 2 rp az utolsó szembe
(10)
2. szap, 2 rp, szap x3, 2 rp, szap x2 (16)
3. 1 rp, szap, 2 rp, (1 rp, szap) x3, 2 rp, (1 rp,
szap) x2 (22)
4. 2 rp, szap, 2 rp, (2 rp, szap) x3, 2 rp, (2 rp,
szap) x2 (28)
5. 11 rp, szap, 14 rp, szap, 1 rp (30)
6.-7. (2 kör) rp minden szembe (30)
8. 15 rp, fogy, 2 rp, fogy, 2 rp, fogy, 5 rp (27)
9. szap, 9 rp, (1 rp, szap) x8, 1 rp (36)
10. 1 rp, szap, 9 rp, (2 rp, szap) x8, 1 rp (45)
11. (14 rp, szap) x3 (48)
12. (7 rp, szap) x6 (54)
13.-22. (10 kör) rp minden szembe (54)
Ha biztonsági szemeket használsz, helyezd a 10. és 11. körök közé, egymástól 8-10
szem távolságra.
23. (7 rp, fogy) x6 (48)
24. rp minden szembe (48)
25. (6 rp, fogy) x6 (42)
26. (5 rp, fogy) x6 (36)
27. (4 rp, fogy) x6 (30)
28. (3 rp, fogy) x6 (24)
Megformázva tömd ki a fejet.
29. (2 rp, fogy) x6 (18)
30. (1 rp, fogy) x6 (12)
Ha szükséges, tömd utána
31. fogy x6 (6)
Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a szálat.

Fülek (2x):
Estivo barna, tűméret 2,0 mm
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (1 rp, szap) x6 (18)
4.-6. (3 kör) rp minden szembe (18)
Kisimítva lapítsuk ki és horgoljuk össze rp-val, fejezzük be, hagyjuk hosszan a fonalat
a varráshoz.
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Orr:
fekete, tűméret 2,0 mm
Ahogy korábban is, egy oválist horgolunk.
1. 4 lsz, 2 rp, 3 rp az utolsó szembe, a láncsor alsó felén haladva: 1 rp, 2 rp az
utolsó szembe (8)
2. szap, 1 rp, szap x3, 1 rp, szap x2 (14)
2 hp, fejezzük be, hagyjuk hosszan a fonalat a varráshoz.
Fej megformázása felvarrt szemeknél:
Ha még nem történt volna meg, jelöljük be a szemek helyét gombostűvel a 10. és 11.
körök között, egymástól 8-10 szem távolságra. Egy megfelelően hosszú tűvel és
erős cérnával hátulról szúrjunk a fejbe (a beszúrás helyének válasszuk azt, ahol
később a fejet a testhez fogjuk varrni), és vezessük ki a tűt elől a szem
megjelölésénél, fűzzük fel a szemet, ugyanabba a lyukba szúrjunk vissza hátrafelé és
ismételjük meg, de egy szemmel a beszúrási helytől arrébb vezessük ki. A szemet
szépen húzzuk befelé. Akkor jó, ha a szem stabilan ott marad, minimum 3x
csomózzuk meg a fonalat. Ismételjük meg mindezt a második szemmel.

Fej formázása biztonsági szemek használatánál:
Ha biztonsági szemeket használsz, nem lesz a fej formája olyan szép, de azért ez is jó
megoldás. Egy tűvel és erős cérnával, mint azt előzőleg írtam, hátulról a fejnél
szúrjunk be és elől a szem mellett, vagy alatt, olyan közel, ahogy csak lehetséges,
vezessük ki. 1-2 szemmel arrébb ismét szúrjunk be hátra és ott az eredeti beszúrási
helytől egy szemre vezessük ki, kicsit húzzuk be a szemet, jól kössük el, még egyszer
szúrjunk vissza a szemhez, de ezúttal ugyanennek a szemnek az ellenkező oldalán
vezessük ki és újra 1-2 szemmel arrébb szúrjunk vissza, újra hátul egy szemmel a
bevezetés mellett jöjjünk ki, a szem ezen oldalát is húzzuk be és jól kössük meg. A
másik szemmel végezzük el ugyanezt a műveletet.
Most helyezzük el az orrát. Az orrának az alja érinti a 2. és 3. kört az első kör fölött,
az orr megmaradt fonalával szemről szemre varrjuk fel, tömni nem szükséges. Ha még
maradt fonal, rögtön kihímezhetjük az arc többi részét, ha nem, fogjunk új fonalat.
Fehér fonallal a szem alatt varrjunk egy öltést, ehhez a szemet jól húzzuk meg,
különben a szál a szem alá fog csúszni. Azért, hogy a fonal később se csússzon
felülre, toljuk egy kicsit felfelé és egy láthatatlanul felszáradó barkácsragasztóból egy
cseppet nyomjunk a szem alá, toljuk le a fonalat és hagyjuk megszáradni.
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A füleket a felső sarkukkal a 22. és 23. körök közé helyezzük, az alsó sarkuk kb. a
17. és 18. körök közé essenek, köztük és a fülek felső csücske között kb. 18 szem
legyen a távolság. Természetesen oda helyezed a füleket, ahova szeretnéd, a
megadott adatok csak példák.

Láb (2x):
Estivo barna, tűméret 2,0 mm
Ahogy korábban is, egy oválist horgolunk.
1. 5 lsz, szap, 2 rp, 4 rp az utolsó szembe, a lánc másik oldalán folytatva: 2 rp, 2 rp
az utolsó szembe (12)
2. szap x2, 2 rp, szap x4, 2 rp, szap x2 (20)
3. 7 rp, 3 rp egy szembe, 4 rp, 3 rp egy szembe, 7 rp (24)
4.-6. (3 kör) rp minden szembe (24)
7. 6 rp, fogy, 1 rp, fogy, 2 rp, fogy, 1 rp, fogy, 6 rp (20)
8. fogy, 3 rp, fogy, 1 rp, fogy, 2 rp, fogy, 1 rp, fogy, 3 rp (15)
9. (3 rp, fogy) x3 (12)
10. rp minden szembe (12)
A lábat megformázva tömjük ki.
11. szap, 2 rp, szap, (1 rp, szap) x2, 2 rp, szap, 1 rp (17)
12. rp minden szembe (17)
Ha szükséges, horgoljunk még 1-2 kiegyenlítő szemet, hogy a kör kezdete hátul
középen a saroknál legyen. A fonal kövesse a kezdő láncszemet és legyen egyenes
vonalban. Amiguruminál, ha körökben haladunk, a szemeink néha elcsúsznak jobbra
vagy balra, ezért néhány extra szemmel középre igazíthatjuk.
13. 4 rp, szap, (rp, szap) x4, 4 rp (22)
14.-17. (4 kör) rp minden szembe (22)
Itt határozzuk meg, milyen nagy gombot (vagy ízületet) fogunk használni. Ehhez
lapítsuk ki a lábat, mérjük le a belső részét. Helyezzünk be egy megfelelő méretű
gombot (nálam 30 mm-es), ennek teljesen ki kell töltenie a lábat, anélkül, hogy az
anyagot megnyújtaná. Távolítsuk el a gombot.
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18. 3 rp, fogy, 4 rp, fogy, 2 rp, fogy, 3 rp, fogy, 2 rp (18)
Egy szakadásbiztos fonallal (itt akár fogselymet is használhatunk, akár duplán is,
fűzzük be a gomb két lyukába úgy, hogy mindkét vége egy oldalra essen. Ezt a két
véget egy tűre fűzzük fel, helyezzük be a gombot a lábba és szúrjunk át a láb 15. és
16. köre közti részen (ügyeljünk közben a láb irányára – a második lánál arra az
oldalra is, ahol áthúzzuk a szálat – a szálak a comb belső részén legyenek), hagyjuk
lógva a szálakat.
Ízület használatánál (peckesnél vagy komplett ízületnél egyaránt) ugyanerre a helyre
helyezzük be, itt a pöcök részét ugyanúgy kezeljük, mint a fonalvéget, a már leírt
helyre belülről dugjuk át.
A saját magunk által készített műanyagdarabot ugyanúgy kezeljük, mint a gombot, a
megfelelő helyen szúrjuk át kétszer a fonalnak. Itt fontos azt is megjegyezni, hogy a
műanyag elég stabil legyen, az átszúrások ne legyenek túl közel egymáshoz, hogy ne
szakadjon át.
Ha valaki nem szeretne ízületet, az is megoldható, ehhez a lábakat a végén egy
megfelelő technikával kell rögzíteni (alulra beszúrok hozzá egy linket), vagy
egyszerűen oldalra fel is varrhatja.
19. (rp, fogy) x6 (12)
20. rp minden szembe (12)
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A lábat csak azon az oldalon tömjük, ahol nincs a pöcök / fonalvégződés, tehát csak
a külső felét.
21. fogy x6 (6)
Fejezzük be, zárjuk le, varrjuk el láthatatlanul a szálat. A második lábat készítsük el
ugyanígy, csak az ízület és a tömés oldalát cseréljük meg.

Kar (2x):
Estivo barna, tűméret 2,0 mm
1. varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
4.-8. (5 kör) rp minden szembe (18)
9. 5 rp, fogy, (rp, fogy) x2, 5 rp (15)
A mancsokat megformázva tömjük ki.
10. -24. (15 kör) rp minden szembe (15)
A karok alsó részét enyhén, de egyenletesen
tömjük ki (az ízület helyét hagyjuk szabadon).
Itt ugyanúgy, mint a lábaknál, határozzuk meg a
gombok méretét (nálam 20 mm-es), szakadásbiztos
cérnát fűzzünk be a gombokba, itt ismét mind a
két végét fűzzük be a tűbe, szúrjuk át a 23. és 24.
körök közti részt, közben figyeljünk arra, hogy a
kör fogyasztása a karon elől legyen.
25. (3 rp, fogy) x3 (12)
Az ízület / gomb külső részét enyhén tömjük ki.
26. fogy x6 (6)
Fejezzük be, zárjuk le, varrjuk el láthatatlanul a
szálat.

Test:
Estivo barna, tűméret 2,0 mm
Spirálban
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
4. (2 rp, szap) x6 (24)
5. (3 rp, szap) x6 (30)
6. (4 rp, szap) x6 (36)
7. (5 rp, szap) x6 (42)
8. (6 rp, szap) x6 (48)
9. (7 rp, szap) x6 (54)
10.-18. (9 kör) rp minden szembe (54)
Jelöljük meg a lábak helyét a 10. és 11. körök között (a kör kezdeténél), hátrafelé
számoljunk balra 9 és jobbra 9 szemet. Fogjuk a lábakat, közben ügyeljünk a lábak
irányára, később is maradjanak előre fordulva. Mindkét végét az ízület fonalának
(vagy az ízület pöckét) húzzuk át (illesszük be) a megjelölt helyen. Fogjunk egy újabb
gombot (ennek nem kell ugyanakkorának lenni, mint a másiknak, de persze, lehet
akkora is) és húzzuk át a fonalat ennek a lyukain, majd jól kössük meg a szálat,
minimum 2-3 további csomóval biztosítsuk. Aki egészen biztosra akar menni, egy kis
ragasztót is tehet rá. Tényleg nagyon fontos, hogy jó erősen rögzítsük, különben
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később lazává válik a láb. Más típusú ízületnél a megfelelő módon zárjuk, teljesen
zárjuk le.

19. 11 rp, fogy, (4 rp, fogy) x5 11 rp (48)
20. rp minden szembe (48)
(Esetleg horgoljunk még 1-2 kiegyenlítő szemet, hogy a jelölőfonalunk (a kör kezdete)
hátul, középre essen).
21. 2 rp, fogy, 7 rp, fogy, (6 rp, fogy) x3, 7 rp, fogy, 2 rp (42)
22. rp minden szembe (42)
23. (5 rp, fogy) x6 (36)
24. rp minden szembe (36)
A test alsó részét még egyszer teljesen tömjük ki.
25. 9 rp, fogy, (6 rp, fogy) x2, 9 rp (33)
26. rp minden szembe (33)
27. 9 rp, fogy, (5 rp, fogy) x2, 8 rp (30)
28. rp minden szembe (30)
29. 6 rp, (rp, fogy) x6, 6 rp (24)
30.-33. (4 kör) rp minden szembe (24)

Fejezzük be, de ne zárjuk le, hagyjuk hosszan a fonalat a varráshoz.
Jelöljük meg a karok helyét a 28. és 29. körök között, 6 szemre jobbra és 7 szemre
balra a sor kezdetétől.
A karokat épp úgy erősítsük fel, mint a lábakat, mindkét szálat húzzuk ki a megjelölt
szemeknél, egy gombot helyezzünk be belülre, a szálat fűzzük át ezen a gombon,
húzzuk meg, jól kössük el. Ha nem gombot használsz, akkor az ízületet a megjelölt
helyen tedd be.
a testet megformázva tömd ki egészen a tetejéig. A nyakát is teljesen tömd ki úgy,
hogy a fej később ne billegjen.
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Ha nem ízületet választottál, a karokat és lábakat eszerint is felvarrhatod:

http://www.amigurumi-design.de/site/fadentechnik-gelenke-yarn-technique-arms-legs/
A fejet egy vagy két hosszú tűvel vagy gombostűvel rögzítsd a testhez és – a
legjobb, ha matracöltéssel, hogy ne inogjon – varrd fel gondosan. Elismerem, egy
kicsit körülményes, főleg a fej elejénél, de nagyon megéri a végeredmény :o)
Ami hiányzik, az már csak a

Farkinca:
Estivo barna, tűméret 2,0 mm
1. varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. (rp, szap) x3 (9)
3. (2 rp, szap) x3 (12)
4.-5. (2 kör) rp minden szembe (12)
Simítsuk laposra, és rp-kal horgoljuk össze,
ne tömjük ki, hagyjuk hosszan a szálat a
varráshoz. Varrjuk fel a farkát a test
hátának közepére, a 10. és 11. sorok közé.
Az életmentő medve ezzel el is készült :o)
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