Húsvéti tál

Ez a leírás Zhaya/Zhaya Designs tulajdona. A minta
eladása, cserélgetése és sokszorosítása (beleértve a
más nyelvre való fordításokat) tilos. Természetesen a
leírást, képeket és fotókat sem tüntetheted fel
sajátodként. A késztermék árusítása interneten vagy
piacokon az alkotó: Zhaya / Zhaya Designs megjelöléséve
megengedett. Köszönöm szépen :o)

Hozzávalók:
• Fonal barna, bézs, narancssárga, zöld és a tojásokhoz tetszőleges színben. (Nálam
Schachenmayr Catania Színkód: 257 - háncs, 106 - fehér, 189 - narancssárga, 205 almazöld; Schachenmayr Catania Color, színkód 30 – piros-rózsaszín-bordó melír, 93 afrika, 26 - láva; Schachenmayr Bravo, színkód 8281 - barna, 8224 - fehér)
• Megfelelő méretű horgolótű (nálam 2,0 mm és 4,0 mm)
• Tömőanyag
• Kaspó vagy dekorációs tál (belső átmérője kb. 20 cm)
• erős karton (esetleg műanyag vagy sztiropor például csomagolásokról)
• adott esetben pasztellkréta, textilfilc

Rövidítések:
rp = rövidpálca
fp = félpálca
lsz = láncszem
hp = hamispálca, kúszószem
Ha a megadottól eltérő fonalat használsz, a figurád kisebb vagy nagyobb lehet. Az, hogy
végül milyen fonalat választasz, természetesen rád van bízva. A horgolótű nagyságát a
kiválasztott fonalhoz és a horgolásmódodhoz igazítsd. Amigurumi horgolásához a fonal
címkéjén vagy más horgolásnál javasoltnál kisebb méretet kell választani, így a tömésnél nem
fog átlátszani a tömőanyag.
Ha nincs másképp megadva, spirálban horgolunk.
A (lehető legkevésbé feltűnő) színváltáshoz, fogyasztáshoz és szaporításhoz javaslom,
nézzétek meg a www.zhaya.de oldalon a „Tipps, Tricks und Tutorials”-t (tippek, trükkök,
útmutatókat).
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Készítsd elő az edényt illetve a betétet az edénybe. Mérd le a tál belső átmérőjét és
egy erős kartonra vagy műanyagra rajzolj egy megfelelő nagyságú kört (a körnek
mindenesetre egy kicsit kisebbnek kell lennie, mert még fonal kerül köré, rajzoljuk kb.:
½ cm-vel kisebbre), majd vágjuk ki a kört. Most szükséged lesz valamire, ami
kiegyenlíti a magasságot. Ehhez készíthetsz (szintén kartonból) egy keresztet. Vágj ki
hozzá két csíkot, mind a két csík olyan hosszú legyen, mint a tál belső átmérője alul,
és körülbelül olyan széles, mint a tál magasságának ¾-e (szintén belülről mérve). Vágj
egy kis bemélyedést a csík közepére, a bemélyedés a szélességének a fele legyen.
(lásd a fotót).

Alj:
Bravo barna
A szaporított körök száma természetesen függ a kartonlemez nagyságától, a használt
fonaltól és az egyéni horgolási módtól. A körök számát és a szaporítást itt hozzá kell
igazítani.
1. Varázsgyűrűbe 9 fp (9)
2. minden fp-ba szaporítunk (18)
3. minden 2. fp-ba szaporítunk (27)
4. minden 3. fp-ba szaporítunk (36)
5. minden 4. fp-ba szaporítunk (45)
6. minden 5. fp-ba szaporítunk (54)
7. minden 6. fp-ba szaporítunk (63)
8. minden 7. fp-ba szaporítunk (72)
9. minden 8. fp-ba szaporítunk (81)
10. minden 9. fp-ba szaporítunk (90)
11. csak hátsó szálba öltünk: minden 9. és 10. fpt összehorgoljuk (81)
Itt helyezzük be a horgolt darabunkba a
kartonlemezt.
12. minden 8. és 9. fp-t összehorgoljuk (72)
Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a szálat.
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Nyuszi teste:
Catania háncs (bézs vagy világosbarna)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-be szaporítunk (12)
3. minden 2. rp-be szaporítunk (18)
4. minden 3. rp-be szaporítunk (24)
5. minden 4. rp-be szaporítunk (30)
6. minden 5. rp-be szaporítunk (36)
7. minden 6. rp-be szaporítunk (42)
8. minden 7. rp-be szaporítunk (48)
9. minden 8. rp-be szaporítunk (54)
10. minden 9. rp-be szaporítunk (60)
11.-23. (13 kör) rp minden szembe (60)
24. minden 9. és 10. szemet összehorgoljuk (54)
25. rp minden szembe (54)
26. csak hátsó szálba öltünk: minden 8. és 9. szemet összehorgoljuk (48)
27. minden 7. és 8. szemet összehorgoljuk (42)
28. minden 6. és 7. szemet összehorgoljuk (36)
29. minden 5. és 6. szemet összehorgoljuk (30)
30. minden 4. és 5. szemet összehorgoljuk (24)
Itt a testet egyszer lazán kitömjük.
31. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (18)
32. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
A testet készre tömjük, közben ügyeljünk arra, hogy az alsó fele lehetőleg lapos
maradjon, ezért ne tömd túl tömörre. Akinek ez nem sikerül, kivághat a testnek egy
karton- vagy műanyagdarabot a megfelelő
nagyságban és belehorgolhatja az aljába.
33. minden 1. és 2. szemet összehorgoljuk (6)
Fejezzük be, zárjuk le, varrjuk el láthatatlanul a
szálat.

Tappancs (2x):

Catania fehér
Egy oválist horgolunk (lásd a rajzot).
1. 10 lsz, 1 rp a tűtől számított második
szembe 7 rp, 3 rp az utolsó szembe, majd a
láncsor másik oldalán haladva: 7 rp, 2 rp az
utolsó szembe (20)
2. szap, 7 rp, szap x3, 7 rp, szap x2 (26)
3. 1 rp, 1 rp szap, 7 rp, 3x minden 2. rp-be szaporítunk, 7 rp, 2x minden 2. rp-be
szaporítunk (32)
4.-8. (5 kör) rp minden szembe (32)
9. minden 7. és 8. szemet összehorgoljuk (28)
10. rp minden szembe (28)
11. minden 6. és 7. szemet összehorgoljuk (24)
12. -14. (3 kör) rp minden szembe (24)
15. minden 7. és 8. szemet összehorgoljuk (21)
16. minden 6. és 7. szemet összehorgoljuk (18)
17. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
A tappancsokat formázva, de nem túl tömörre tömjük.
18. minden 1. és 2. szemet összehorgoljuk (6)
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Fejezzük be, zárjuk le, hagyjuk hosszabban a szálat a varráshoz.
A lábujjak tagolásához használjunk lehetőleg nagy szakítószilárdságú fonalat a
tappancs színében. Fűzzük be a tűbe. Gombostűkkel jelöljük ki a beszúrási pontokat
(körülbelül a tappancs közepén, 4-5 szem távolságban egymástól). A tappancs tetejét
is megjelöltem két gombostűvel ott, ahol később a fonal végig fog futni, ez kissé
megkönnyíti az elkötést. Szúrjunk be az első megjelölt helyre, szúrjuk át teljesen a
tappancsot és lehetőleg egyenesen vezessük ki hátul. Most a fonalat fent, a tappancs
felett vezessük, és újra szúrjuk be az első megjelölt helyre. Az egészet ismételjük meg
még egyszer, közben újra húzzuk meg erősen a szálat, így kialakul egy lábujj. A másik
oldalon a 2. megjelölt helyen hasonlóképp járjunk el. Aki szeretné, pasztellkrétával,
textilfilccel vagy más hasonló eszközzel festhet rá párnákat.

A pamacsfarok elkészítéséhez két lehetőségünk is van. Én ezúttal a pompon mellett
döntöttem. Ehhez fehér Bravo fonalat feltekertem egy pompon készítőre és a
megfelelő módon elkészítettem. Akinek ilyen nincs, egész egyszerűen kartonpapírból
is elkészítheti.

A farkat természetesen horgolhatjuk is.

Pamacsfarok:
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Catania fehér
1. Varázsgyűrűbe 8 rp (8)
2. minden rp-be szaporítunk (16)
3. minden 2. rp-be szaporítunk (24)
4. minden 3. rp-be szaporítunk (32)
5.-10. (6 kör) rp minden szembe (32)
11. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (24)
12. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (16)
Fejezzük be, de ne zárjuk le. Hagyjuk a szálat hosszabban a varráshoz. Megformázva
tömjük ki.
Varrjuk a tappancsokat és a farkincáját a testhez.

Répadarab (nagy):

Catania narancssárga
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. csak hátsó szálba öltünk: minden rp-be szaporítunk (12)
3. minden 2. rp-be szaporítunk (18)
4. minden 3. rp-be szaporítunk (24)
5. minden 4. rp-be szaporítunk (30)
6.-10. (5 kör) rp minden szembe (30)
11. minden 9. és 10. szemet összehorgoljuk (27)
12. rp minden szembe (27)
13. minden 8. és 9. szemet összehorgoljuk (24)
14. rp minden szembe (24)
15. csak hátsó szálba öltünk: minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (18)
16. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
Megformázva kitömjük, de ügyeljünk arra, hogy az
alsó része lehetőleg egyenes maradjon, esetleg itt is
lehet kartondarabot használni, ha azzal egyszerűbb,
de egy célzott, nem túl tömör töméssel (legalábbis az
alsó részen) el lehet ezt érni.
17. minden 1. és 2. szemet összehorgoljuk (6)
Fejezzük be, zárjuk le, varrjuk el láthatatlanul a
szálat.
Kössük a 2. körben az egyik első szálba zöld fonalat.
Most meghorgoljuk a répa leveleit:
1. levél: 10 lsz, 1 hp a tűtől számított második
szembe, 8 rp, 1 hp a 2. kör következő hurkába
2. levél: 13 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 11
rp, 1 hp a 2. kör következő szemébe
3. levél: 11 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 9 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
4. levél: 15 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 13 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
5. levél: 12 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 10 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
6. levél: 15 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 13 rp, 1 hp a 2. kör első szemébe
Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a szálat.
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Vékony fekete vagy sötétbarna fonallal hímezzük fel a répára jellemző csíkokat.

Répadarab (kicsi):
Catania narancssárga
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. csak hátsó szálba öltünk: minden rp-be szaporítunk (12)
3. minden 2. rp-be szaporítunk (18)
4. minden 3. rp-be szaporítunk (24)
5.-8. (4 kör) rp minden szembe (24)
9. minden 7. és 8. szemet összehorgoljuk (21)
10. rp minden szembe (21)
11. minden 6. és 7. szemet összehorgoljuk (18)
12. rp minden szembe (18)
13. csak hátsó szálba öltünk: minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
Formára igazítva kitömjük, közben ügyeljünk arra, hogy az alsó része lehetőleg
egyenes maradjon. Esetleg itt is használhatunk kartondarabot, ha úgy könnyebb, de
egy célzott, nem túl tömör töméssel (legalábbis az alsó részen) el lehet ezt érni.
14. minden 1. és 2. szemet összehorgoljuk (6)
Fejezzük be, zárjuk le. Varrjuk el láthatatlanul a szálat.
Kössünk zöld fonalat a 2. kör egyik első szálába. Most elkészítjük a répa leveleit:
1. levél: 7 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 5 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
2. levél: 10 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 9 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
3. levél: 9 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 7 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
4. levél: 6 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 4 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
5. levél: 10 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 8 rp, 1 hp a 2. kör következő
szemébe
6. levél: 8 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 6 rp, 1 hp a 2. kör első szemébe
Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a szálat
Itt is vékony fekete vagy sötétbarna fonallal varrjuk fel a répára jellemző csíkokat.

Sárgarépa (egész):
Catania narancssárga
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1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden 3. rp-be szaporítunk (8)
3. rp minden szembe (8)
4. minden 4. rp-be szaporítunk (10)
5. rp minden szembe (10)
6. minden 5. rp-be szaporítunk (12)
7. rp minden szembe (12)
8. minden 6. rp-be szaporítunk (14)
9. rp minden szembe (14)
10. minden 7. rp-be szaporítunk (16)
11. rp minden szembe (16)
12. minden 8. rp-be szaporítunk (18)
13. rp minden szembe (18)
14. minden 9. rp-be szaporítunk (20)
15. -19. (5 kör) rp minden szembe (20)
20. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (15)
A répát formázva tömjük ki.
21. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (10)
Fejezzük be, a zárásnál a szálat most ne csak az első hurkokba fűzzük be, hanem
váltakozva az elsőbe majd a hátsóba, úgy, hogy a végén 3 szem látható maradjon.
Varrjuk el láthatatlanul a szálat.
A levelekhez az egyik láthatóan maradt hurokba fűzzünk be zöld cérnát.
1. levél: 7 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 5 rp, 1 hp a köv. hurokba
2. levél: 8 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 6 rp, 1 hp a köv. hurokba
3. levél: 6 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 4 rp, 1 hp a köv. hurokba
4. levél: 10 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 8 rp, 1 hp a köv. hurokba
5. levél: 9 lsz, 1 hp a tűtől számított 2. szembe, 7 rp, 1 hp a köv. hurokba
Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a szálat
Erre a répára is hímezzünk vékony fekete vagy sötétbarna fonallal rá jellemző
csíkokat.
Aki szeretne, még horgolhat néhány hímes tojást.

Hímes tojás:
Tetszőleges szín
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-be szaporítunk (12)
3. minden 4. rp-be szaporítunk (15)
4. minden 5. rp-be szaporítunk (18)
5. minden 6. rp-be szaporítunk (21)
6. minden 7. rp-be szaporítunk (24)
7. minden 8. rp-be szaporítunk (27)
8. minden 9. rp-be szaporítunk (30)
9. minden 10. rp-be szaporítunk (33)
10. minden 11. rp-be szaporítunk (36)
11.-16. (6 kör) rp minden szembe (36)
17. minden 5. és 6. szemet összehorgoljuk (30)
18. minden 4. és 5. szemet összehorgoljuk (24)
19. minden 3. és 4. szemet összehorgoljuk (18)
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20. rp minden szembe (18)
21. minden 2. és 3. szemet összehorgoljuk (12)
A hímes tojást megformázva tömjük ki.
22. minden 1. és 2. szemet összehorgoljuk (6)
Fejezzük be, zárjuk le, varrjuk el láthatatlanul a szálat.
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