Süni

Ez a leírás Zhaya/Zhaya Designs tulajdona. A minta eladása, cserélgetése,

megjelentetése és sokszorosítása (beleértve a más nyelvekre való fordításokat

is) tilos. Természetesen a leírást, képeket és a fotókat sem tüntetheted fel

sajátodként. A késztermék árusítása Interneten vagy a piacokon az alkotó: Zhaya / Zhaya Designs – megjelölésével megengedett. Köszönöm szépen!
***

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. 15 cm magas lesz.
• Fonal, pl.: Catania Schachenmayr (színkód: 263 - barackszín); az archoz egy kis fekete,
sötétbarna és piros fonal; a tüskékhez pl.: Schachenmayr Bravo (max. egy minden
gombolyagból, színkód: 08197 - melírozott, 08281 - barna, 08200 – ekrü és némi fehér)
• Megfelelő méretű horgolótű (nálam 2,0 mm)
• Tömőanyag
• Megfelelő méretű szem (nálam: 8 mm)

Rövidítések
erp = egyráhajtásos pálca
fogy = fogyasztás
fp = félpálca
hp = hamispálca. kúszószem
rp = rövidpálca
szap = szaporítás
Az általam használt fonal és tűméret természetesen csak példa /
kiindulópont. Ha a megadottól eltérő fonalat használsz, a figura nagyobb vagy kisebb is lehet.
Az, hogy milyen fonalat használsz, természetesen a te döntésed. A tűméretet mindig a
kiválasztott fonalhoz és a saját horgolási módodhoz igazítsd. Amigurumi horgolásánál
jelentősen kisebb tűméretet válassz, mint ami a fonal címkéjén szerepel, vagy más típusú
horgoláshoz választanál, így a tömésnél nem keletkeznek lyukak. Méretpróbámnál 2 mm-es
horgolótűvel 6 horgolt körnél az átmérőm 4,5 cm lett.
Ha nincs másképp 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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Fej:
testszínnel
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. minden szembe szap (12)
3. szap x3, 6 rp, szap x3 (18)
4. rp minden szembe (18)
5. (1 rp, szap) x3, 6 rp, (1 rp, szap) x3 (24)
6. rp minden szembe (24)
7. 6 rp, 3 rp egy szembe, 1 rp, 8 szap, 1 rp, 3 rp egy szembe, 6 rp (36)
8. 6 rp, 3 rp egy szembe, 1 rp, (1 rp, szap) x8, 1 rp, szap x3, 6 rp (50)
9. 6 rp, (1 rp, szap) x3, 26 rp, (1 rp, szap) x3, 6 rp (56)
10.-12. (3 kör) rp minden szembe (56)
Ha biztonsági szemeket használsz, helyezd a 7. és 8. körök közé, egymástól 8-10
szem távolságra
13. 6 rp, (1 rp, fogy) x3, 26 rp, (1 rp, fogy) x3, 6 rp (50)
14.-18. (5 kör) rp minden szembe (50)
19. (8 rp, fogy) x5 (45)
20. (7 rp, fogy) x5 (40)
21. (6 rp, fogy) x5 (35)
22. (5 rp, fogy) x5 (30)
23. (4 rp, fogy) x6 (24)
24. (3 rp, fogy) x6 (18)
25. (2 rp, fogy) x6 (12)
Fejet megformázva tömjük ki.
26. (2 rp, fogy) x3 (9)
Fejezd be, zárd le, varrd el láthatatlanul a szálat.

Orr:

feketével
1. Varázsgyűrűbe 3 rp és 6 fp (9)
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a
varráshoz.
Az orrát helyezd a fej orr részére,
félpálcákkal felfelé és a fonal végével
varrd oda.
Az arc megformázásához jelöld be a
szemek és a száj szögletének a helyét
gombostűvel.
A szemeket a 7. és 8. körök közé helyeztem, egymástól 8-10 szem távolságra. A száj
szögletét körülbelül arra a helyre tettem, ahol 3 szemet egybehorgoltam (7. kör). Egy
elég hosszú tűvel és egy lehetőleg szakadásbiztos cérnával formázd meg az arcát.
Ehhez alulról a fejbe (körülbelül középen) szúrd be a tűt és vezesd ki a szemjelölésnél,
fűzd be a szemet és ugyanebbe a szembe visszaszúrva vezesd ki az elején, esetleg
ismételd meg ezt a lépést még egyszer (akkor biztosan jól rögzítetted a szemet), húzd
meg, hogy kialakuljon a szemgödör és minimum 3 csomóval kösd el jól. A második
szemnél ismételd meg ezeket a lépéseket.
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A szájhoz helyezz el egy segéd-gombostűt pár körrel lejjebb a két szájszöglet között
középen. A fonal segítségével ellenőrizd a száj vonalát. Ennél a fejnél elég könnyű
elhelyezni, csak a kör vonalát kell követni, akkor jól fog kinézni. Természetesen más
kialakítást is választhatsz. Ismét szúrd a tűt alulról a fejbe és vezesd ki az első
szájszögletnél, a fonalat a segédtű alatt vezesd el és a második szájszögletnél szúrd
vissza, majd vezesd ki alul. Húzd meg a fonalat és jól kösd el. Piros fonallal dolgozd el
a száj vonalát. Vékony fekete fonallal (én hímzőfonalat használok ehhez) hímezd fel a
szemöldököt. Aki szeretné, pirosítsa ki az arcát, pl.: rózsaszín vagy piros
pasztellkrétával.

Fül (2x):
Testszínű fonallal
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. minden szembe szap (12)
3. (1 rp, szap) x6 (18)
4.-5. (2 kör) rp minden szembe (18)
6. (1 rp, fogy) x6 (12)
7. rp minden szembe (12)
Fejezd be, ne tömd ki.
Lapítsd ki a fülét és gombostűvel rögzítsd a fejére. Én a 15. és 17. sorok közé
tettem, egyvonalban a szemével (lásd a fotót) Ha tetszik a fül helye, a fonal végével
varrd a fejre.
Ezzel a fej elkészült, következik a:

Test:
Testszínű fonallal
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. minden szembe szap (12)
3. (1 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)
19. 12 rp, (3 rp, fogy) x6, 12 rp (48)
20. rp minden szembe (48)
21. 9 rp, (3 rp, fogy) x6, 9 rp (42)
22. rp minden szembe (42)
23. 6 rp, (3 rp, fogy) x6, 6 rp (36)
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24. (4 rp, fogy) x6 (30)
25. (3 rp, fogy) x6 (24)
26. -27. (2 kör) rp minden szembe (24)
Fejezd be, ne zárd le. Hagyd hosszan a fonalat a varráshoz. A testet megformázva
tömd ki. A fonal végével varrd a fejet a testre, használj pl.: matracöltést.
Ezen a ponton bejelöltem a tüskék helyét gombostűvel. Azért most csináltam meg,
hogy egyértelmű legyen, hova kell majd a karokat és lábakat varrni, könnyebben
megtalálom a végtagjainak a helyét, mielőtt elhelyezem a tüskéket.

Mellső mancs (2x):
Testszínű fonallal
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. minden szembe szap (12)
3. szap x3. 3 rp, szap x3. 3 rp (18)
4.-6. (3 kör) rp minden szembe (18)
7. fogy x3, 3 rp, fogy x3, 3 rp (12)
8.-9. (2 kör) rp minden szembe (12)
Enyhén vagy inkább laposra tömd ki, a vége felé kevesebb tömőanyaggal. A végét
kilapítva fogd össze és rövidpálcákkal horgold össze, ezzel lezárod.
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
Kontrasztszínnel formázd meg a lábakat (én sötétbarnát használtam). Két segédtűt
szúrj a felső felére, ahol a fonal végig fog futni. Ezek a tűk segítenek abban, hogy a
fonal a formázáskor ne csússzon el. A tűvel egyik oldalról szúrj be, egyenesen a
másik oldalán vezesd ki, a fonalat vezesd felül a mancson és ugyanabba a szembe,
mint a kezdéskor még egyszer szúrj be, de ez alkalommal ne egyenesen, hanem 3-4
szemmel arrébb, ugyanabban a magasságban vezesd ki. A fonalat megint vezesd
végig a mancs felett és ezen az oldalon 3-4 szem távolságra az első beszúrástól szúrd
be a tűt és vezesd az elejére. Húzd meg jól, hogy formát kapjon a mancs. Az egész
sokkal bonyolultabbnak hangzik, mint amilyen valójában. Szükség esetén azonban
egyszerűen ki is lehet hímezni az ujjait, ha ez nem sikerülne.
Végül formázzuk meg a mancsot, hogy az alsó része inkább lapos legyen, felül pedig
egy kicsit ívelt.

Hátsó mancs (2x):
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testszínű fonallal
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. minden szembe szap (12)
3. (1 rp, szap) x6 (18)
4. (2 rp, szap) x6 (24)
5.-8. (4 kör) rp minden szembe (24)
9. (2 rp, fogy) x6 (18)
10. (4 rp, fogy) x3 (15)
11. rp minden szembe (15)
A mancsokat lazán tömd ki, a végét kilapítva fogd össze és horgold össze
rövidpálcákkal. Egy kontrasztszínnel ismét formázd meg az ujjait (mint a mellső
lábaknál). Ezt is a végén formázdmeg, hogy az alja inkább lapos, a teteje pedig ívelt
legyen.
Helyezd fel a testre a mellső és hátsó lábakat, a mellső lábakat korábban
gombostűvel megjelölt hely vonalában varrd fel (lásd a fotót), a hátsó lábakat pedig a
test alá helyezd el.

Aki szeretné, még megformázhatja a köldökét is, ehhez alulról szúrj be egy elég
hosszú tűt és itt is használj hozzá szakadásbiztos cérnát. A megfelelő helyen vezesd
ki, egy szemmel arrébb szúrj vissza és a beszúrás helyénél vezesd ki. Húzd meg addig
a fonalat, amíg nem formálódik ki a köldöke, majd jól kösd el és rejtsd el a testben.
Már csak a tüskék hiányoznak. A tüskéket DROPS Lima
fonalból csináltam, ez volt elérhető megfelelő színben
(színkód: 206 – világos bézs, 619 – bézs, 5610 – barna és
egy kis fehér). Kedvező árú akril fonallal is jó lesz persze, pl.:
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Schachenmayr Bravoval vagy Red Heart Lisával.
A tüskéket felcsomózzuk. Ehhez egy csomó ugyanolyan hosszúságú fonaldarabra lesz
szükséged.
Ahhoz, hogy ugyanolyan hosszú darabjaid legyenek, szükséged lesz egy darab
kartonra a megfelelő szélességben, amire a fonalat feltekered. Én egy 10 cm széles
kartont használtam ehhez, mert 10 centis darabokra volt szükségem. Ezután ezeket
levágtam, majd középen még egyszer átvágtam. Természetesen használhatsz
hosszabb szálakat is, ha nagyobb tüskéket szeretnél.

A csomózáshoz nincs szükség semmilyen speciális eszközre, használhatod hozzá
egyszerűen a horgolótűdet. Ezzel szúrj egy szembe, fogd össze a szemet, a
keletkezett hurkot húzd át a lyukon és a horgolótűvel a két nyitott részt húzd át a
hurkon. A laza végeket húzd meg, így egy kis csomó keletkezik.

Először fehérrel végigmentem a korábban megjelölt vonalon, egy sor fehéret
csomóztam (csak alul nem). A tüskékhez inkább egy világos keveréket használtam
2:2:1 arányban (2 világos bézs, 2 bézs, 1 barna). Te természetesen használhatsz más
színt / keveréket. A színeket mindig eltolva használtam, mindig más sorrendben,
hogy lehetőleg ne alakuljon ki semmilyen minta, legyen egy kicsit vadabb és nézzen ki
véletlenszerűen. Minden sorba és minden szembe került fonal, hogy igazán dús
tüskeruhája legyen. A nyak mélyedésénél elég nehézkes a munka, ha az ember fentről
a fejtől kezdi, ezért előnyösebb, ha először a mélyedésénél állsz neki.
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Ha minden szálat felhurkoltál, még el kell készíteni a frizuráját. Egy ollóval vágj
minden darabot rövidebbre. Az első, fehér sort egy kefével keféld ki és vágd még
egyszer formára, ha szükséges.
Ezzel elkészült a sünid. :o)
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