Édes MiniMaci
Ez

a leírás Zhaya/Zhaya Designs tulajdona. Eladni,

cserélgetni, megjelentetni, sokszorosítani (beleértve a más

nyelvekre való fordításokat is) tilos. Természetesen a leírást,

képeket, fotókat sem adhatod ki sajátodként. Az elkészült

figura eladása Interneten és 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 8 cm lesz. Az általam használt fonal és tűméret
természetesen csak példa / kiindulópont, a te döntésed, milyen fonalból fogod
elkészíteni.
• fonal, pl.: Schachenmayr Catania (színkódja nálam: fahéj (383), teve (179), és egy
kis fekete)
• fonalhoz illő horgolótű (nálam 2,0 mm)
• tömőanyag
• megfelelő méretű szem (nálam: 6 mm)

Rövidítések:

rp = rövidpálca
lsz = láncszem
hp = hamispálca, kúszószem
Ha nincs másképp megadva – spirálban horgolunk.
Spirálban horgolásnál (a lehető legkevésbé feltűnő) színváltáshoz, fogyasztáshoz és
szaporításhoz javaslom a www.zhaya.de / www.zhaya.eu oldalon a Tipps, Tricks und
Tutorials-t (Tippek, trükkök, útmutatók).
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Fej/Test:
Tetszőleges A színnel – a maci főszínével (pl.: fahéj)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t megduplázunk (12)
3. minden 2. rp-t megduplázunk (18)
4. minden 3. rp-t megduplázunk (24)
5. minden 4. rp-t megduplázunk (30)
6.-10. (5 kör) rp minden szembe (30)
11. minden 4. és 5. szemet összehorgoljuk (24)
12. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (18)
13. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
A fejet megformázva tömjük ki.
14. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (9)
15. rp minden szembe (9)
16. minden rp-t megduplázunk (18)
17.-18. (2 kör) rp minden szembe (18)
A fejet tömjük ki készre.
19. minden 6. rp-t megduplázunk (21)
20. rp minden szembe (21)
21. minden 7. rp-t megduplázunk (24)
22. rp minden szembe (24)
23. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (18)
24. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
A testet megformázva tömjük ki
25. 2 szemenként horgoljuk össze (6)
Fejezzük be, zárjuk le, varrjuk el láthatatlanul a szálat.

Fül (2x):
Tetszőleges A színnel – a maci fő színével (pl.: fahéj). Varázsgyűrűbe horgolunk 7 fpt, húzzuk össze, de ne zárjuk le, fejezzük be. Erősítsük, majd varrjuk a fejhez.

Pofi:
Tetszőleges B színnel – a maci kontrasztszíne (pl.: teve)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t megduplázunk (12)
3. rp minden szembe (12)
Fejezzük be, hagyjuk hosszan a szálat a varráshoz. Tömjük ki, erősítsük, majd varrjuk
a fejhez. Hímezzük ki az orrát (ehhez fekete filéfonalat használtam, szebb lesz, mint
vastagabb fonallal), helyezzük vagy hímezzük fel a szemeket.

Láb (2x):
Tetszőleges B színnel – a maci kontrasztszínével (pl.: teve)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t megduplázunk (12)
Színváltás A színre – a maci fő színére (pl.: fahéj)
3.-4. (2 kör) rp minden szembe (12)
5. 3 rp, 3x két szemenként összehorgoljuk, 3 rp (9)
6. rp minden szembe (9)
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7. minden 3. rp-t megduplázunk (12)
8.-10. (3 kör) rp minden szembe (12)
11. két szemenként összehorgoljuk (6)
Fejezzük be, zárjuk le, az alábbi varrási technika használatánál (klikkelj ide) varrjuk el
láthatatlanul a szálat, ha a felvarrás mellett döntünk, hagyjuk hosszan a szálat a
varráshoz. Varrjuk fel a lábat a kívánt módon.

Kar (2x):
Színváltás A színre – a maci fő színe (pl.: fahéj)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t megduplázunk (12)
3.-4. (2 kör) rp minden szembe (12)
5. minden 5. és 6. rp-t összehorgoljuk (10)
6. rp minden szembe (10)
Tömjük ki a mancsát, de tovább ne tömjük.
7. minden 4. és 5. szemet összehorgoljuk (8)
8. rp minden szembe (8)
9. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (6)
10. rp minden szembe (6)
Fejezzük be, zárjuk le, az alábbi varrási technika használatánál (klikkelj ide) varrjuk el
láthatatlanul a szálat, ha a felvarrás mellett döntünk, hagyjuk hosszan a szálat a
varráshoz. Varrjuk fel a karokat a kívánt módon.

Farkinca:
Tetszőleges B színnel – a maci kontrasztszínével (pl.: teve)
Varázsgyűrűbe horgoljunk 7 rp-t, zárjuk le, fejezzük be. Hátul középre varrjuk fel.
Ezzel kész is a maci. Nagysága miatt alkalmas kulcstartónak, táskán fityegőnek vagy
csak egy ölelnivaló macinak :o)
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