Itt valami nem
stimmel!

Ez a leírás Zhaya/Zhaya Designs 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 – megjelölésével megengedett, de nem tömeggyártásban. Köszönöm
szépen :o)
***
FIGYELEM: Kérlek, vedd figyelembe, hogy a leírásomat csak a www.zhaya.de/
www.zhaya.eu oldalakon osztom meg. Ha ezt az INGYENES leírást máshonnan töltötted le,
töröld ki azonnal – léteznek ugyanis weboldalak, ahol névtelen hekkerek pdf-fájlokat
vírusokkal töltenek fel, melyek lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek a számítógépedhez,
személyes vagy pénzügyi adataidhoz.

Hozzávalók:
A megadott fonallal a figura kb. 10 cm magas lesz.
• Fonal: krém vagy natúr, narancs és a szalaghoz egy tetszőleges szín (nálam
Schachenmayr Catania krémszín - színkód 130, narancssárga - színkód 189,
Catania Afrika színei – színkód 00093), a fülekhez Woll Butt Maya bézs (de egy
sima fonallal, pl.: Cataniával is jó lehet)
• Megfelelő méretű tű, nálam 2,0 mm (tojáshoz és lábakhoz) és 2,5 mm (fülekhez
és szalaghoz)
• Tömőanyag

Rövidítések:
rp = rövidpálca
erp = egyráhajtásos pálca
lsz = láncszem
hp = hamispálca, kúszószem
Az általam használt fonal és tűméret természetesen csak példa / kiindulópont.
Természetesen a te döntésed, hogy milyen fonalat használsz a mintához. A horgolótű
méretét igazítsd a kiválasztott fonalhoz és a saját horgolási módodhoz.
Ha nincs másként megadva, spirálban horgolunk.
Spirálban horgolásnál a (lehető legkevésbé feltűnő) színváltáshoz, a fogyasztáshoz és
szaporításhoz ajánlom a www.zhaya.de / www.zhaya.eu oldalon a „Tipps, Tricks und
Tutorials“ (tippek, trükkök, útmutatók) átnézését.
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Tojás:
krém / natúr
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázzunk meg (12)
3. minden 2. rp-t duplázzunk meg (18)
4. minden 3. rp-t duplázzunk meg (24)
5. rp minden szembe (24)
6. minden 4. rp-t duplázzunk meg (30)
7. rp minden szembe (30)
8. minden 5. rp-t duplázzunk meg (36)
9. rp minden szembe (36)
10. minden 6. rp-t duplázzunk meg (42)
11. rp minden szembe (42)
12. minden 7. rp-t duplázzunk meg (48)
13.-15. (3 kör) rp minden szembe (48)
16. minden 16. rp-t duplázzunk meg (51)
17.-19. (3 kör) rp minden szembe (51)
20. minden 17. rp-t duplázzunk meg (54)
21.-23. (3 kör) rp minden szembe (54)
24. minden 8. és 9. szemet horgoljunk össze (48)
25. minden 7. és 8. szemet horgoljunk össze (42)
26. minden 6. és 7. szemet horgoljunk össze (36)
27. minden 5. és 6. szemet horgoljunk össze (30)
28. minden 4. és 5. szemet horgoljunk össze (24)
Megformázva tömjük ki a tojást
29. minden 3. és 4. szemet horgoljunk össze (18)
30. minden 2. és 3. szemet horgoljunk össze (12)
Tömjük készre a tojást
Fejezzük be, vágjuk el a fonalat. A fonalat fűzzük fel egy tűre és a szemek külső
hurkait egymás után fűzzük fel, majd húzzuk össze, hogy bezáródjon a lyuk. Jól
rögzítsük a fonalat és rejtsük el a tojásban.

Láb (2x):

narancssárga
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázzunk meg (12)
3. minden 2. rp-t duplázzunk meg (18)
4.-8. (5 kör) rp minden szembe (18)
9. Lapítsuk ki a lábat és 9 rp-vel horgoljuk össze. A lábat nem tömjük ki. (9)
10. Fordítsuk meg a lábat, ne horgoljunk lsz-et, ugorjuk át az 1. szemet, 5 erp a köv.
szembe, 1 rp a köv. szembe, ugorjuk át a köv. szemet, 5 erp a köv. szembe, 1 rp
a köv. szembe, ugorjuk át a köv. szemet, 5 erp a köv. szembe, 1 hp az utolsó
szembe
Fejezzük be, hagyjuk hosszan a fonalat a varráshoz.
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Fül (2x):
bézs
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázzunk meg (12)
3. minden 4. rp-t duplázzunk meg (15)
4. minden 5. rp-t duplázzunk meg (18)
5.-10. (6 kör) rp minden szembe (18)
11. minden 8. és 9. szemet horgoljunk össze (16)
12. rp minden szembe (16)
13. minden 7. és 8. szemet horgoljunk össze (14)
14. rp minden szembe (14)
15. minden 6. és 7. szemet horgoljunk össze (12)
16. rp minden szembe (12)
Lapítsuk ki a fület és 6 rp-vel horgoljuk össze.
Fejezzük be, hagyjuk hosszan a szálat a varráshoz.
Varrjuk fel a lábakat a tojás elejére alulra, a füleket pedig felülre hátra.

A figura ezzel elkészült.
Aki szeretné, horgolhat rá egy szép masnit.

Masni pántja:
Tetszőleges színnel, a fonal címkéjén megadott tűmérettel
Körökben horgolunk, ami azt jelenti, hogy minden sor lsz-mel kezdődik és az első
szembe öltött hp-val záródik. Spirálban is lehet horgolni, de azzal nem lesz teljesen
egyenes.
A láncsor hosszúságát testre kell szabni, érjen körbe a tojáson ott, ahol később a
masnit rögzíteni fogjuk.
45lsz, hp-val zárjuk a kört
1.-3. (3 kör) rp minden szembe (45)
Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a fonalat.

Masni:
Tetszőleges színnel, a fonal címkéjén megadott tűmérettel
Körökben horgolunk, ami azt jelenti, hogy minden sor lsz-mel kezdődik és az első
szembe öltött hp-val záródik. Spirálban is lehet horgolni, de azzal nem lesz teljesen
egyenes.
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40 lsz, hp-val zárjuk a kört.
1.-14. (14 kör) rp minden szembe (40)
Fejezzük be, hagyjuk egy kicsit hosszabban a fonalat. A fonalvéggel formázzuk kicsit
meg a masni közepét (lásd a baloldali fotót), a végén rögzítsük és varrjuk el.

Masni közepe:
Tetszőleges színnel, a fonal címkéjén megadott tűmérettel
Körökben horgolunk, ami azt jelenti, hogy minden sor lsz-mel kezdődik és az első
szembe öltött hp-val záródik.
13 lsz + 1 lsz
1.-5. (5 sor) rp minden szembe (13)
Fejezzük be, hagyjuk hosszan a fonalat az összevarráshoz.
Helyezzük a masni közepére és a hátoldalán varrjuk össze. Végül a masnit a
megmaradt fonallal varrjuk a pánthoz.
Én még egy kis fészket is horgoltam, ehhez egy nagyon
vastag fonal maradékát használtam fel (15-ös
tűmérethez).
Mivel nincs mindenkinek ilyen fonala, nehéz pontos
leírást adni a mintához, de egyáltalán nem bonyolult.
Egyszerűen horgolj varázsgyűrűbe 6 rp-t és minden
következő sorban ossz el egyenletesen 6 szem
szaporítást (az elve szinte minden mintában ott van),
addig szaporíts, amíg el nem éred a kívánt átmérőt.
Ezután következik egy sor rp, de ezt ne simán, hanem
hátulról beszúrva (esetleg csak hátsó szálba öltve)
horgold. Ezt kövesse még néhány sor rp. Ha elég vastag
a fonalad (foghatod a fonalat duplán vagy triplán is,
vastagabb fonallal szebb hatást kelt), elég egy további
sor is, különben annyi sort horgolj, amennyi a kívánt
nagyság eléréséig elég.
Ha több mint 3 kört horgolsz, én minden 3. körben 3
szemet fogyasztanék. Zárókörnek egy körön keresztül 1
lsz, 1 hp-t horgoltam, de ráköltéssel is szép befejezést
kapsz.
Most már csak egy kis húsvéti fű hiányzik. Használj
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vagy igazi füvet, vagy, ahogy én egy, horgolj egy kis füvet huroköltéssel. Ehhez
egyszerűen horgoltam egy 6 szemes varázsgyűrűt, majd minden körben 6 szemet
szaporítottam, amíg el nem értem a fészek belső átmérőjének hosszát.
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