Farkasbőrbe
bújt bárány

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 kb. 20 cm magas lesz. Az általam használt fonal és
tűméret természetesen csak példa / kiindulópont. Az, hogy milyen fonalat használsz,
természetesen a te döntésed.
• Fonal, pl.: Schachenmayr Catania (krém – színkód: 130, háncs – színkód: 257,
keserű csokoládé – színkód: 415, némi fekete és fehér), szőrmehatású fonal a
bundához, pl.: Schachenmayr Baby Smiles Lenja Soft (szürke – színkód: 1090,
natúr – színkód: 1002)
• megfelelő méretű horgolótű (nálam 2,0 és 4,0 mm)
• Tömőanyag
• A szőrme lezárásához lehetőség (pl.: cipzár, gombok, patent), de nem feltétlenül
kell lezárni, lehet egy szalagot is horgolni, amivel össze lehet kötni

Rövidítések:
hp = hamispálca, kúszószem
lsz = láncszem
rp = rövidpálca
szap = szaporítás
fogy = fogyasztás
A horgolótű méretét igazítsd a kiválasztott fonaladhoz és a saját horgolási módodhoz.
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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.
Jöjjön először a bárány :o)

Fej:
háncs (világosbarna vagy sötétbézs)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. 1 rp, szap x3, 3 rp, szap x3, 2 rp (18)
4. 1 rp, (rp, szap) x3, 3 rp, (rp, szap) x3, 2 rp (24)
5. 1 rp, (2 rp, szap) x3, 3 rp, (2 rp, szap) x3, 2 rp (30)
6. 1 rp, (3 rp, szap) x3, 3 rp, (3 rp, szap) x3, 2 rp (36)
7. 1 rp, (4 rp, szap) x3, 3 rp, (4 rp, szap) x3, 2 rp (42)
8.-15. (8 kör) rp minden szembe (42)
16. (5 rp, fogy) x6 (36)
17.-18. (2 kör) rp minden szembe (36)
19. (4 rp, fogy) x6 (30)
20.-22. (3 kör) rp minden szembe (30)
Cseréld krémszínre a fonalat.
23. (4 rp, szap) x6 (36)
Itt már el lehet kezdeni a fej alsó részének a kitömését.
24. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
25. rp minden szembe (36)
26. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
27. rp minden szembe (36)
28. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
29. (4 rp, fogy) x6 (30)
30. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (30)
31. (3 rp, fogy) x6 (24)
32. csak hátsó szálba öltve: (2 rp, 1 szemet ugorj át, 1 rp) x6 (18)
A fej többi részét tömd ki.
33. (rp, fogy) x6 (12)
Tömd készre.
34. csak hátsó szálba öltve: (1 szemet ugorj át, 1 rp) x6 (6)
Még ne fejezd be, most a szabadon hagyott első hurkokba fogunk horgolni. Minden
szembe kerüljön (1 hp, 10 lsz, 1 hp). Egy tipp hozzá: ha a láncsor végén levő hurkot
a tűn tartod, könnyebb a hamispálcát horgolni (lásd a fotót).
Amikor elérkeztél az utolsó szemhez, fejezd be, varrd el láthatatlanul a szálat.
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Jelöld meg gombostűvel az orr helyét (lásd a fotót), majd a fej aljáról (ahova később a
testet varrjuk, közvetlenül ott, ahol a bunda kezdődik) szúrj be és elől, az első tűnél
vezesd ki, a második tűnél ugyanazon az oldalon szúrj vissza és vezesd ki a fej alján,
a beszúrási helyen.
Húzd meg a szálat olyan feszesen, hogy az orr megfelelően formás legyen és ismételd
meg mindezt a másik oldalon. A feszesre húzásnál ügyelj arra, hogy az orrlyukak
nagyjából egyforma mélyen legyenek. Kösd el jól (minimum 3-szor) a szálat és rejtsd
el a fejben.

Szemek (2x):
fehér
Zárt körökben horgolj, a kezdéshez készíts egy
láncszemet, a kört pedig egy kúszószemmel
zárd le.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
Zárd le, hagyd hosszan a szálat a varráshoz.
fekete
Zárt körökben horgolj, a kezdéshez készíts egy
láncszemet, a kört pedig egy kúszószemmel
zárd le.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
Zárd le, hagyd hosszan a szálat a varráshoz.
A pupillát varrd fel a szem fonalával a fehér körre, a fehér fonallal hímezz egy kis
fényt a szembe majd ezzel a fonallal varrd a szemet a fejre.

Fül (2x):
Belső rész:
háncs (világosbarna vagy sötétbézs)
Zárt körben vagy spirálban is horgolhatod.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
Zárd le.
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Külső rész:
háncs (világosbarna vagy sötétbézs)
Zárt körben vagy spirálban is horgolhatod.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
Még ne fejezd be, helyezd mindkét rész egymásra (a színét
mindig kívülre, a krémszínt pedig fentre). Húzd át a hurkot a
krém színű részen és még egyszer horgold körbe rp-val, zárd
hp-val az első szembe öltve, fejezd be, hagyd hosszan a szálat
a varráshoz. A fület fent varrd össze egy szemmel (lásd a
fotót) majd picivel a bundától balra és jobbra varrd fel.

Test:
krém
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. csak hátsó szálba öltve: szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
4. csak hátsó szálba öltve: (2 rp, szap) x6 (24)
5. (3 rp, szap) x6 (30)
6. csak hátsó szálba öltve: (4 rp, szap) x6 (36)
7. rp minden szembe (36)
8. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
9. rp minden szembe (36)
10. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
11. rp minden szembe (36)
12. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
13. rp minden szembe (36)
14. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
15. rp minden szembe (36)
16. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (36)
17. 6 rp, (2 rp, fogy) x6, 6 rp (30)
18. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (30)
19. 6 rp, (4 rp, fogy) x3, 6 rp (27)
20. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (27)
21. 6 rp, (3 rp, fogy) x3, 6 rp (24)
22. csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (24)
Tömd ki a testet
23. 3 rp, (rp, fogy) x6, 3 rp (18)
24. csak hátsó szálba öltve: (1 rp, 1 szemet ugorj át, 1 rp) x6 (12)
25.-27. (3 kör) rp minden szembe (12)
Tömd készre a testet, ügyelj arra is, hogy a nyakáig teljesen és
erősen tömd ki, hogy a fej később ne legyen ingatag.
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
A fejet még ne varrd fel, előbb elkészítjük a bundát. Keresd meg
a test alján az első szabadon maradt hurkot, kösd oda a fonalat
és ahogy a fejnél is, horgolj rá bundát.
Ezután varrd a fejet a testre, ehhez én matracöltést használtam.
Ha jól kitömted és ezt az öltést használod, nem fog billegni a fej,
mindenféle egyéb segítség nélkül stabil marad.
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Láb (2x):
étcsoki (sötétbarna vagy fekete)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (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)
Válts háncs színre
11.-19. (9 kör) rp minden szembe (15)
20. (3 rp, fogy) x3 (12)
Tömd ki a lábat.
A felső sort lapítsd ki és rp-val horgold össze.
Fejezd be és hagyd hosszan a szálat a varráshoz.
Következő lépésként formáld meg a patákat (aki biztosra szeretne menni, hogy a pata
a jó irányba áll, ezt a lépést megteheti a felvarrás után is). Ehhez vegyél egy
szakadásbiztos cérnát és szúrj be vele a láb aljának közepébe (a varázsgyűrű
közepébe), a pata felső soránál (színváltásnál) vezesd ki (ügyelj az irányra – lásd a
fotót), 2-3-szor ismételd meg, jól húzd meg, majd kösd el (minimum 3-szor, a csomót
és a fonalat rejtsd el a lábban (húzd be).

A láb felvarrásakor a test
megfelelő helyén hajtsd
félre a bundát (lásd a
fotót) és a keletkezett
helyen erősítsd, majd
varrd fel.
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Kar (2x):
háncs (világosbarna vagy sötétbézs)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
4.-6. (3 kör) rp minden szembe (18)
7. (4 rp, fogy) x3 (15)
8. (3 rp, fogy) x3 (12)
Válts háncsszínre. Tömd ki a patát.
9.-23. (15 kör) rp minden szembe (12)
A karokat egyáltalán ne vagy csak nagyon enyhén tömd ki. Esetleg beletehetsz
zsenília drótot / pipatisztítót. A drót végeit én mindig egy kicsit behajtom és
megcsavarom, akkor nem szúr.
A felső részt hajtsd össze és rp-val horgold össze. Formázd meg a patát, ahogy a
lábnál tetted.
A karokat varrd fel közvetlenül a szőrme kezdete fölé oldalra.

Farkinca:

krém
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. szap x6 (12)
3. (3 rp, szap) x3 (15)
4.-6. (3 kör) rp minden szembe (15)
7. (3 rp, fogy) x3 (12)
Ne tömd ki, a felső szélét lapítsd össze és rp-val horgold össze.
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
A felvarrásnál itt is hajtsd fel a bundát és közvetlenül a
testre varrd fel a farkát.
Maga a bárány ezzel elkészült. Aki csak egy cuki barit
szeretett volna, az most be is fejezheti. Mindenki
másnak következhet a farkasbunda:o)
A horgoláshoz a varázshozzávaló a bundahatású fonal: a
tűméreted ne legyen túl kicsi, ennél a fonalnál nem
látszódnak a lyukak. Emellett pedig legyen fény! Sok
fény. Így egyáltalán nem fog gondolt okozni ezzel
a fonallal a horgolás.
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Farkasbunda:
Alapvetően minden szürke szempilla- vagy szőrmehatású fonal megfelel (én
Schachenmayr Baby Smiles Lenja soft fonalat használtam). A méretezés a különböző
típusú fonalak és tűméret miatt jelentősen eltérhet, ezért a szem és sorszámot mindig
a figurához kell igazítani, gyakran rápróbálni. Az általam megadott számok csak
példák, attól valószínű, hogy a tiéd el fog térni. A fonal címkéjén megadott tűmérettel
dolgoztam (az esetemben ez 4 mm volt)
Sorokban horgolunk, minden sor láncszemmel kezdődik és a darabot a végén mindig
megfordítjuk.
• Annyi láncszemmel kezdjük, amennyi átéri a has legszélesebb pontját (nálam 40
lsz + 1 lsz)
• Annyi sort horgolj fogyasztás és szaporítás
nélkül, hogy a bunda közvetlenül a kar alá
tartva a megfelelő hosszt elérje.
• Ezután meghorgoljuk a karkivágást, ehhez
ismét újra felpróbáljuk és a kar helyét
megfelelően jelöljük (lásd a fotót), a
szemeket egyenletesen osszuk szét úgy,
hogy mindkét oldalra ugyanannyi jusson. Az
én sorom így néz ki (de ez csak példa,
mindig a figurához kell igazítani): 8 rp, 7 lsz
(ugorj át 7 szemet), 10 rp, 7 lsz (ugorj át 7
szemet), 8 rp
• A következő 3 sorban ismét horgolj minden
szembe egy rp-t
A
karokhoz a karkivágás aljának közepére kössük
újra a fonalat. A karokat zárt körökben
horgoltam, de spirálban is jó. A karon körbe
csak rp-t készítettem, a karok oldalának
csúcsára 2-3 szemet horgolj. Nekem soronként
18 rp-m lett. Annyi sort horgolj a karnak
szaporítás és fogyasztás nélkül, amilyen
hosszúra szeretnéd. Zárásként (de ezt
egyszerűen ki is lehet hagyni) lsz-ből hurkokat
csinálhatsz az egyik oldalra és gombokat varrhatsz a másik oldalra, vagy rávarrhatsz
cipzárt esetleg patentot tehetsz rá stb. stb. stb. …
Már csak a kapucni hiányzik. A kapucnihoz
kösd a fonalat a felső sorhoz. A megfelelő hely
kiválasztásához felhúztam a bundát a bárányra
és bejelöltem a kapucni kezdetét és végét (lásd
a fotót jobbra). Nálam 5 szemre volt jobbról és
balról is, amit szabadon hagytam és maradt 30
szem, amibe ismét rp-t horgoltam annyi soron
keresztül, hogy a kapucni lazán felférjen a fejre.
Fejezd be, hagyd hosszan a varráshoz a fonalat.
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A felső sort szemről szemre horgold össze.
Ha a kapucni a vártnál elől túl rövid lenne (a fej
túlzottan kilátszik), nincs semmi baj, kösd ismét
előre a kapucni nyílásához a fonalat és horgolj
még egy pár rp-s sort, amíg elég hosszú nem
lesz. Alapesetben azonban jó lesz, ha a felső
képnek megfelelően helyeztük el a jelöléseket.
Fül (2x):
1. rész - natúr
Sorokban horgoljuk, minden sor lsz-mel
kezdődik, és a sor végén megfordítjuk a
darabot.
1.2 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe (1)
2.szap (2)
3.rp minden szembe (2)

4. szap x2 (4)
5. rp minden szembe (4)
6. szap, 2 rp, szap (6)
7. rp minden szembe (6)
8. szap, 4 rp, szap (8)
Fejezd be, rögzítsd a fonalat (később elrejtheted a fül
belsejébe).

2. rész - szürke
Sorokban horgoljuk, minden sor lsz-mel kezdődik, és a sor
végén megfordítjuk a darabot.
1. 2 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe (1)
2. szap (2)
3. rp minden szembe (2)
4. szap x2 (4)
5. rp minden szembe (4)
6. szap, 2 rp, szap (6)
7. rp minden szembe (6)
8. szap, 4 rp, szap (8)
Ezt a részt ne fejezd be, a natúr részt és a szürkét helyezd egymásra, a natúr legyen
felül. Húzd át rajta a szürke fonalat és a fül mindkét oldalát horgold össze. A rövidebb
rész maradjon nyitva, felül a csúcsát 3 rp-val horgold össze
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz. A megmaradt fonalvégeket rejtsd el a
fülbe. A második fület is horgold meg, helyezd fel és varrd oda (a fülek elhelyezésénél
ismét add fel a bárányra a bundát, és jelöld be, hova akarod felvarrni a füleket).
Farok:
natúr (ha egyszínűre szeretnéd, rögtön szürkével kezdd)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6) <- Tipp a szempilla-/szőrös fonalakhoz: csak lazán
formázz rp-ből gyűrűt, hogy jól össze lehessen húzni.
2. szap x6 (12)
3. rp minden szembe (12)
4. (rp, szap) x6 (18)
5.-6. (2 kör) rp minden szembe (18)
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Cseréld szürkére a színt, ha két színnel dolgozol.
7.-11. (5 kör) rp minden szembe (18)
12. (4 rp, fogy) x3 (15)
13.-14. (2 kör) rp minden szembe (15)
Enyhén tömd ki
15. (3 rp, fogy) x3 (12)
16. -17. (2 kör) rp minden szembe (12)
Tömd készre, összességében legyen azonban puha. A felső szélét lapítsd össze és
horgold össze rp-val.
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz. Hátul középen 2-3 sorral az alsó
széle felett varrd fel.
Sikerült! Elkészült a farkasbundád.
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