Erwin

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 –
nevének
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 ülve kb. 20 cm magas lesz.
• Fonal: piros, fehér, fekete és testszínű (nálam Schachenmayr Catania originals,
színkód: 115 - piros, 263 - barackszín, 110 - fekete, 106 - fehér <— a figurához;
DROPS Muskat, színkód: 39 - erika)
• Megfelelő méretű tű (nálam 2,0 mm-es cataniához, 2,5 mm-es DROPS-hoz)
• Tömőanyag
• Megfelelő méretű szemek (nálam: 10 mm), de a szemeket horgolhatjuk is
• 2 kicsi gomb

Rövidítések:
fp = félpálca
hp = hamispálca, kúszószem

fp = félpálca
rp = rövidpálca

Az általam használt fonal és tűméret természetesen csak példa / kiindulópont. Az,
hogy melyik fonalat használod, természetesen a te döntésed. Mindenesetre a
választott fonalhoz és a saját horgolási módodhoz igazítsd a horgolótű nagyságát is.
Ha nincs másképp megadva, spirálban haladunk.
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:
testszín
1. Varázsgyűrűbe 9 rp (9)
2. minden rp-t duplázd meg (18)
3. minden 2. rp-t duplázd meg (27)
4. minden 3. rp-t duplázd meg (36)
5. minden 2. rp-t duplázd meg (54) <- ne aggódj, ha itt egy kicsit hullámzik, majd
később kiegyenesedik
6.-14. (9 kör) rp minden szembe (54)
15. 9 rp, 9x minden 3. és 4. rp-t horgold össze, 9 rp (45)
16.-21. (6 kör) rp minden szembe (45)
22. minden 8. és 9. rp-t horgold össze (40)
23. minden 7. és 8. rp-t horgold össze (35)
24. minden 6. és 7. rp-t horgold össze (30)
25. minden 4. és 5. rp-t horgold össze (24)
26. minden 3. és 4. rp-t horgold össze (18)
A fejet megformázva tömd ki.
27. minden 2. és 3. rp-t horgold össze (12)
28. minden 1. és 2. rp-t horgold össze (6)
Fejezd be, zárd le, varrd el láthatatlanul a szálat.

Orr:
testszín
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2.-4. (3 kör) rp minden szembe (6)
Fejezd be, zárd le, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.

Szemek (2x):

fehér
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázz meg (12)
Fejezd be, helyezd be a szemet.
Aki nem szeretne biztonsági szemet használni, vagy épp nincs kéznél, horgolhat is: 6
rp fekete színnel, zárd le, a szál végével varrd fel szemről-szemre a fehér részre,
esetleg egy kis fényt hímezz bele fehérrel vagy a pupillának az egyik szemét horgold
fehérrel.

Fül (2x):

testszín
1. Varázsgyűrűbe 8 rp (8)
2. 1 rp-t duplázz meg, 4 rp, 1 rp-t duplázz meg (8) <- a megmaradt szemek
feldolgozatlanul maradnak.
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.

Sapka:
piros, a tűméret egy fél számmal nagyobb, mint a fejnél
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden 2. rp-t duplázz meg (9)
3. minden 3. rp-t duplázz meg (12)
4.-5. (2 kör) rp minden szembe (12)
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6. minden 2. rp-t duplázz meg (18)
7. rp minden szembe (18)
8. minden 3. rp-t duplázz meg (24)
9. minden 4. rp-t duplázz meg (30)
10. minden 5. rp-t duplázz meg (36)
11. minden 6. rp-t duplázz meg (42)
12. minden 7. rp-t duplázz meg (48)
13.-16. (4 kör) rp minden szembe (48)
17. ebben a körben szúrjunk egy körrel lejjebb (szegecskeminta): rp minden szembe
(48)
Fejezd be hp-val, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
Most, hogy elkészült a fej minden eleme, ha szeretnéd, rögtön össze is állíthatod.
Ehhez először formázd meg az arcot. Legelőször jelöld ki az orrát gombostűvel,
kerüljön az utolsó fogyasztásos sortól kicsit lejjebb. Gombostűvel (vagy ha van,
pozíciójelölő szemmel) jelöld ki a szemek helyét az orr mellett jobbra és balra, egy
kicsivel a fogyasztás fölött. Egy pár körrel a szem alatt jelöld meg a szájszögletét
(hasonlítsd össze a fotóval). Fűzz egy elég hosszú tűbe erős cérnát és szúrd a tűt
alulról a varázsgyűrű közepébe, majd vezesd ki az első szemnél. Egy szemmel feljebb
ismét szúrd vissza és az alatta levő szájszögletnél vezesd ki.
Itt egy szemmel lejjebb vagy feljebb szúrd vissza és vezesd ki a második szemnél. Itt
szintén egy szemmel távolabb ismét szúrd vissza és az alatta levő szájszögletnél
vezesd ki.
Végül ismét egy szemmel arrébb szúrd vissza és a varázsgyűrű közepénél gyere ki.
Húzd meg jó erősen a cérnát addig, amíg az formája nem lesz megfelelő (lásd az
utolsó fotót). Jól csomózd meg és rejtsd el a fejben.
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Ha még nem történt volna meg – a meghorgolt pupillát varrd fel a szemre vagy
helyezd be a kész szemet (tippeket ehhez találsz a weboldalamon).
A kész szemet erősítsd az arcra úgy, hogy az alsó része a fogyasztásos sorra essen
és a szemek középen érintkezzenek. Ha tetszik a szem elhelyezkedése, szépen,
szemről-szemre varrd fel a fonalvéggel.
Az orrát ismét helyezd fel a megfelelő helyre és varrd fel. Hímezd ki pirossal vagy
rózsaszínnel a száját, feketével pedig a szemöldökét. Varrd fel balra és jobbra az orr
magasságában a füleket. Végül helyezd rá a sapkát és lehetőleg láthatatlanul a sapka
fonalvégével varrd fel.
Ha szeretnéd, az arcát és orrocskáját pl.: pasztellkrétával rózsaszínre színezheted.
Ezzel el is készült a fej.

Test:
piros
1. Varázsgyűrűbe 9 rp (9)
2. minden rp-t duplázz meg (18)
3. minden 2. rp-t duplázz meg (27)
4. minden 3. rp-t duplázz meg (36)
5. minden 4. rp-t duplázz meg (45)
6. minden 5. rp-t duplázz meg (54)
7. minden 6. rp-t duplázz meg (63)
8. hátulról szúrj a szembe (esetleg csak
hátsó szálba öltve): rp minden szembe
(63)
9-19. (11 kör) rp minden szembe (63)
Horgolj 1 hp-t.
20. a) csak első szálba öltve: 1 lsz, rp minden szembe (1. rp a hp-ba)
A kört zárd az utolsó szembe öltött hp-val, varrd el láthatatlanul a szálat.
Kösd újra a fehér fonalat a hátsó szálba.
20. b) csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (63)
21-23. (3 kör) rp minden szembe (63)
24. minden 6. és 7. rp-t horgolj össze (54)
25-26. (2 kör) rp minden szembe (54)
27. minden 5. és 6. rp-t horgolj össze (45)
28-29. (2 kör) rp minden szembe (45)
30. minden 4. és 5. rp-t horgolj össze (36)
31. rp minden szembe (36)
32. minden 3. és 4. rp-t horgolj össze (27)
Horgolj 1 hp-t.
33. a) csak első szálba öltve: 1 lsz, rp minden szembe (1. rp a hp-ba)
Zárd a kört az utolsó szembe öltött hp-val, varrd el láthatatlanul a szálat.
Kösd a testszínű fonalat a hátsó szálba.
33. b) csak hátsó szálba öltve: 1 lsz, rp minden szembe (27)
34. minden 8. és 9. rp-t horgolj össze (24)
35. rp minden szembe (24)
Fejezd be, de ne zárd le, hagyd hosszan a szálat a varráshoz. A testet megformázva
tömd ki és a fej fonalvégével varrd fel a testet a fejre (a legjobb, ha matracöltést
használsz).
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Karok (2x):
fehér
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázz meg (12)
3. minden 2. rp-t duplázz meg (18)
4.-6. (3 kör) rp minden szembe (18)
Hogolj 1 hp-t.
7. a) csak első szálba öltve: 1 lsz, rp minden szembe (18)
Kösd hozzá újra a testszínű fonalat.
7. b) csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (18)
8. rp minden szembe (18)
9. minden 5. és 6. rp-t horgolj össze (15)
10.-16. (7 kör) rp minden szembe (15)
17. minden 4. és 5. rp-t horgolj össze (12)
18. minden 4. rp-t duplázz meg (15)
19. minden 5. rp-t duplázz meg (18)
20.-21. (2 kör) rp minden szembe (18)
A kart és a kezet megformázva tömd ki.
Most következnek az ujjak. Ezeket a mellékelt videó alapján készítettem: https://
www.youtube.com/watch?v=JALEPBcJ87E
1. ujj:
22. a) 2 rp, szúrj át a 3. és a 16. szemen és horgolj 1 rp-t, fordítsd meg a darabot,
még egyszer szúrj a 16. (csak a 16.) szembe és horgolj 1 rp-t, 2 rp (6)
23.-24. a) (2 kör) rp minden szembe (6)
Fejezd be, vágd el a fonalat. Tömd ki az ujjat, majd fűzd be a fonalat egy tűbe, szedd
fel a külső hurkokat és húzd össze. Rögzítsd a fonalat és rejtsd el a belsejébe.
2. ujj:
Ehhez hozd el a fonalat az első ujj utolsó szeméből és húzd a színére, 1 lsz, a
következő szabad első szemen szúrj át, és innentől így horgold:
22. b) 2 rp, a 6. és 13. szemen szúrj át és horgolj 1 rp-t, fordítsd meg a darabot,
majd a 13. (és csak a 13.) szembe szúrj be, horgolj 1 rp-t, 2 rp (6)
23.-25. b) (3 kör) rp minden szembe (6)
Az ujjat ugyanúgy, mint az elsőt fejezd be, tömd ki és zárd le.
3. ujj:
Kösd újra oda a fonalat, mint a 2. ujjnál
22.-24. c) (3 kör) rp minden szembe (6)
Az ujjat ugyanúgy, ahogy az elsőnél és másodiknál fejezd be, tömd ki, zárd le.

Hüvelykujj (2x):
testszín
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden 3. rp-t duplázz meg (8)
3. 5 rp, 3 rp-t duplázz meg (11)
4. 1 rp, csak hátsó szálba öltve: 4 hp, ismét mind a kettőbe öltve: 6 rp (11)
Zárd le hp-val, de ne fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
Tömd ki a hüvelykujjat.
Varrásnál ügyelj a helyes oldalra. A hüvelykujj legyen egy kicsit beljebb. Varrd fel a
kezeket a testre.
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Pánt (2x):
piros, a horgolótű legyen egy fél számmal nagyobb, mint a testnél.
Egy oválist horgolj, tehát a láncsor körül haladj.
Ha szükséges, túl rövid, vagy hosszú lenne, igazíts a méretén.
A kezdő szálat rögtön hagyd egy kicsit hosszabbra a varráshoz.
1. 34 lsz, 1 rp a tűtől számított második szembe, 31 rp, 3 rp az utolsó szembe, a
láncsor alján haladva: 31 rp, 2 rp az utolsó szembe, az első rp-be öltött hp-val
zárd a kört.
Hagyd hosszan a szálat a varráshoz. Varrd fel a pántot és a gombokat.

Lábfej/láb (2x):
fekete
Itt is egy oválist horgolj, tehát egy láncsor körül haladj.
TIPP: az ovális láncsorát horgold nagyon szorosan, hogy később ne látszódjon lyuk
rajta, esetleg használj kisebb tűt.
1. 9 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe, 6 rp, 3 rp az utolsó szembe, a láncsor
alján horgolj tovább: 6 rp, 2 rp az utolsó szembe (18)
2. 1 rp-t duplázz meg, 6 rp, 3 rp-t duplázz meg, 6 rp, 2 rp-t duplázz meg (24)
3. 1 rp, 1 rp-t duplázz meg, 6 rp, 3x minden 2. rp-t duplázz meg, 6 rp, 2x minden 2.
rp-t duplázz meg (30)
4. 2 rp, 1 rp-t duplázz meg, 6 rp, 3x minden 3. rp-t duplázz meg, 6 rp, 2x minden 3.
rp-t duplázz meg (36)
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5. hátulról szúrj a szembe (vagy csak hátsó szálba öltéssel): rp minden szembe (36)
6.-9. (4 kör) rp minden szembe (36)
10. 10 rp, 6x fogyasztás, 14 rp (30)
11. 8 rp, 6x fogyasztás, 10 rp (24)
12. 8 rp, 3x fogyasztás, 10 rp (21)
13. minden 6. és 7. szemet horgolj össze (18)
14.-15. (2 kör) rp minden szembe (18)
Horgolj 1hp-t.
16. a) csak első hurokba öltéssel: 2 lsz, 1 fp a hp-ba, 17 fp (18)
Zárd a kört az utolsó szembe öltött hp-val, varrd el láthatatlanul a szálat.
Köss piros fonalat a hátsó szálba.
16. b) csak hátsó szálba öltéssel: rp minden szembe (18)
17. rp minden szembe (18)
18. minden 6. rp-t duplázz meg (21)
19.-20. (2 kör) rp minden szembe (21)
21. minden 7. rp-t duplázz meg (24)
22. -23. (2 kör) rp minden szembe (24)
Zárd le, de ne fejezd be, hagyd hosszan a szálat a varráshoz.
Megformázva tömd ki a lábakat, gombostűzd a testre és a megmaradt fonalvéggel
varrd oda.
Ezzel elkészült Erwin. Erwin sokféle alkalomra bevethető, pl.: a közelgő Valentin nap
alkalmával egy szívvel. El lehetne képzelni szerencsehozónak egy négylevelű
lóherével, Karácsonyra vagy születésnapra egy ajándékcsomaggal és és és ….
Akinek kedve van, meghorgolhatja még a szívecskét is. Ez a szív nem lesz egészen
hagyományos formájú, aki inkább ilyet szeretne, egy-egy sort horgoljon fogyasztások
nélkül.

Szív:
Tetszőleges színnel
Először a szív két „fedőjét“ horgold meg, horgold a következő részt tehát kétszer. az
első rész befejezése után rögzítsd / varrd el a fonalat, a második részt ne zárd le.
1. Varázsgyűrűbe 7 rp (7)
2. minden rp-t duplázz meg (14)
3. minden 2. rp-t duplázz meg (21)
4. minden 3. rp-t duplázz meg (28)
5. minden 4. rp-t duplázz meg (35)
6. minden 5. rp-t duplázz meg (42)
7.-9. (3 kör) rp minden szembe (42)
A következő körökben a két részt kapcsold össze egymással. Ehhez a befejezett tető
utolsó szemébe szúrd a tűt bentről kifelé, és a másik, nem befejezett tető szemét
húzd át rajta, horgolj1 lsz-et, ez nyugodtan lehet szoros is, nem fogsz belehorgolni a
továbbiakban.
10. Még egyszer szúrd a tűt mindkét rész ugyanazon szemébe és horgolj egy rp-t,
majd 40 rp-t az első tetőre. Ennek a körnek az utolsó szeménél ismét szúrd a tűt
mindkét részbe és horgolj még egy rp-t, majd a második tető minden szemébe 1
rp-t készíts. Ha nem egyeznek a szemszámok, a következő körökben nyugodtan
korrigáld szaporítással vagy fogyasztással, igazán nem fog feltűnni. (84)
11. rp minden szembe (84)
Erstveröffentlichung: Montag, 23. Januar 2017

12. minden 11. és 12. rp-t horgold össze (77)
13. rp minden szembe (77)
14. minden 10. és 11. rp-t horgold össze (70)
15. minden 9. és 10. rp-t horgold össze (63)
16. minden 8. és 9. rp-t horgold össze (56)
17. minden 7. és 8. rp-t horgold össze (49)
18. minden 6. és 7. rp-t horgold össze (42)
19. minden 5. és 6. rp-t horgold össze (35)
20. minden 4. és 5. rp-t horgold össze (28)
21. rp minden szembe (28)
Itt teljesen tömjük ki.
22. minden 3. és 4. rp-t horgold össze (21)
23. minden 2. és 3. rp-t horgold össze (14)
24. rp minden szembe (14)
Tömj utána
25. minden 1. és 2. rp-t horgold össze (7)
26. rp minden szembe (7)
Fejezd be, zárd le, varrd el láthatatlanul a szálat.
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