Csúcsocska

szundikendő
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 kendő (figura nélkül) kb.: 30x30 cm lesz.
• Fonal, a kendőhöz, gallérhoz és sapkához nálam: The Cotton Wool (Pima-pamutfonal 212m/100g, ajánlott tűméret hozzá: 5 mm) a „We are knitters“ –től, ez nem mercenizált
pamutfonal. Természetesen nem kell Pima pamutfonalat használni, DROPS-tól a Paris is
egy jó és kedvező árú alternatíva lehet, fejhez: Schachenmayr Catania barackszín, egy kis
fekete a szemekhez, esetleg néhány szál fehér
• Megfelelő méretű horgolótű (nálam 2,0 mm a fejhez, 5,0 mm a kendőhöz, gallérhoz és a
sapkához)
• Tömőanyag

Rövidítések:
erp = egyráhajtásos pálca
hp = hamispálca, kúszószem
lsz = láncszem
rp = rövidpálca
Az általam használt fonal és tűméret természetesen csak példa/kiindulópont. Ha a megadottól
eltérő fonalat használsz, a figura kisebb vagy nagyobb 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.
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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Kendő:
Tetszőleges színnel, a címkén megadott tűmérettel. Sorokban horgolunk.
Természetesen bármilyen másik mintával is el lehet készíteni a kendőrészt.
69 lsz, (a láncszemek száma legyen osztható hárommal, beleértve a két levegőszemet
is – egyszerűen igazítsd hozzá a számát, míg el nem érte a kívánt nagyságot. Nálam
a kendő kb.: 30x30 cm lett)
1. A tűtől számított 3. szembe 1 rp, hagyj ki 2 lsz-et, [(1 rp, 1 lsz, 1erp) a
következő lsz-be, hagyj ki 2 lsz-et], ismételd a szögletes zárójelben levő utasítást
a sor végéig, az utolsó szembe horgolj egy rp-t, fordítsd meg
2. 1 lsz, (1 rp, 1 lsz, 1 erp) a követező ívbe (itt jól figyelj, az első ív, ami az előző
sor szemeiből jött létre, elég gyorsan következik, könnyen előfordul, hogy nem
veszed észre), ezt a szemsort minden kis ívben ismételd meg egészen a sor
végéig, az utolsó szembe egy rp kerül.
A második sort olyan hosszan ismételd, amíg el nem éred a kívánt nagyságot. A
végén keretezd be a kendőt, én itt hp, 1 lsz váltakozásával dolgoztam, hp-val zártam
le és elvarrtam a fonalat. A zárást természetesen tetszés szerint horgolhatod, pl.:
csak rövidpálcával, pikóval vagy hasonlóval.

Fej:
Catania barackszín, tűméret: 2,0 mm
Spirálban horgolva
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. szap minden szembe (12)
3. (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. (8 rp, szap) x6 (60)
11.-20. (10 kör) rp minden szembe (60)
Ha biztonsági szemeket használsz, helyezd a 14. és 15. körök közé, egymástól 6-8
szem távolságra – attól függően, mekkora a biztonsági szem (én nem használok
biztonsági szemet kisgyerekek számára készített játékoknál, hanem meghorgolom, és
jó erősen felvarrom, vagy felhímzem a szemeket)
21. (8 rp, fogy) x6 (54)
22. (7 rp, fogy) x6 (48)
23. (6 rp, fogy) x6 (42)
24. (5 rp, fogy) x6 (36)
25. (4 rp, fogy) x6 (30)
26. (3 rp, fogy) x6 (24)
27. (2 rp, fogy) x6 (18)
A fejet megformázva tömd ki
28. csak első hurokba öltve: rp minden szembe (18)
29.-30. (2 kör) rp minden szembe (18)
31. csak hátsó hurokba öltve: (rp, fogy) x6 (12)
Fejet és a nyakat tömd készre
32. fogy x6 (6)
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Kúszószemmel fejezd be, vágd el a fonalat, zárd le a lyukat és varrd el láthatatlanul a
szálat.
Aki szeretné, a szálvéggel (ehhez hosszúra kell hagyni) megformázhatja a
szemgödröt. Ehhez jelöld meg gombostűvel a szemek helyét. Egy elég hosszú tűvel
alulról szúrj a fejbe és vezesd ki az első jelölésnél, egy szemmel jobbra vagy balra
szúrj vissza és a második jelölésnél vezesd ki. Ismét egy szemre tőle szúrj vissza és
alul az első beszúrásnál ismét vezesd ki. Húzd szorosra a fonalat, amíg a kívánt
szemgödör ki nem alakul, lehetőleg mindkét oldalon ugyanolyan mélyen. A fonalat
alul rögzítsd több csomóval és rejtsd el a fejbe.

Szem (2x):
Erstveröffentlichung: Dienstag, 17. Januar 2017

Fekete Catania, tűméret 2,0 mm
A szemhez horgoljunk varázsgyűrűbe 7 rp-t. Aki szeretné, rögtön belehorgolhat egy
kis fényt is. Ehhez elég csak 5 rp-t horgolni a gyűrűbe és lazán összehúzni.
Váltsd fehérre a fonalat (de ne úgy, mint általában, hogy már az előző szembe
fehérrel horgolsz, hanem azt még horgold le teljesen feketével), a fonalat a rp első
részében húzd át, majd ismét válts feketére és fejezd be a rövidpálcát, majd még egy
rp-t horgolj feketével, így lesz összesen 7 szemed a gyűrűben.
Húzd teljesen össze a varázsgyűrűt és hagyd a varráshoz hosszabban a szálat. A
fehér fonalat kösd el a másik oldalon. Ahhoz, hogy a csomótól ne tűnjön el teljesen a
szem, egy kis trükköt alkalmazok, mindkét fehér hurok alá egyszerűen becsúsztatok

egy tűt (lásd az utolsó fotót), és csak ezután kötöm el. Ha kész a szem, varrd a fejre,
az alsó része a 14. és 15. körök közé kerüljön (ha megformáztad a szemgödröt, akkor
az alsó része körülbelül oda kerül, ahol előzőleg behúztad a szálat) 6-8 szemet hagyj
szabadon a szemek között (figyeld meg, hol tetszik a legjobban).
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Gallér:
Tetszőleges színnel, tűméret: ahogy a fonal címkéjén meg van adva. Sorokban
horgoljuk.
16 lsz+2 lsz
1. Erp a tűtől számított 3. szembe, innentől minden szembe 2 erp-t horgolj, végül
fordítsd meg.
2. 1 szemet ugorj át, 5 erp a köv. szembe, [1 szemet ugorj át, 1 rp a köv. szembe, 1
szemet ugorj át, 5 erp a köv. szembe] <- a zárójelben szereplő utasítást ismételd
mindaddig, amíg már csak két szemed lesz, a következő szemet ugord át és
horgolj hp-t az utolsó szembe, majd fordítsd meg
3. 1 lsz, 1 rp, [5x(2 lsz, 1 rp), 1 hp] <- a sor végéig ismételd a zárójelben levő
utasítást
Fejezd be, a varráshoz hagyd hosszabban a fonalat.
A gallért varrd a nyak aljára, én ehhez egy kört
alul szabadon hagytam, hogy szemről szemre
tudjam odavarrni

Sapka:
Tetszőleges színnel, tűméret: ahogy a címkén
meg van adva
Spiralban horgoljuk
1. 6 rp a varázsgyűrűbe (6)
2. rp minden szembe (6)
3. (1 rp, szap) x3 (9)
4.-5. (2 kör) rp minden szembe (9)
6. (2 rp, szap) x3 (12)
7.-8. (2 kör) rp minden szembe (12)
9. (3 rp, szap) x3 (15)
10.-11. (2 kör) rp minden szembe (15)
12. (4 rp, szap) x3 (18)
13.-14. (2 kör) rp minden szembe (18)
15. (5 rp, szap) x3 (21)
16.-17. (2 kör) rp minden szembe (21)
18. (6 rp, szap) x3 (24)
19.-20. (2 kör) rp minden szembe (24)
21. (7 rp, szap) x3 (27)
22.-23. (2 kör) rp minden szembe (27)
24. (8 rp, szap) x3 (30)
25.-26. (2 kör) rp minden szembe (30)
27. (9 rp, szap) x3 (33)
28.-29. (2 kör) rp minden szembe (33)
30. (10 rp, szap) x3 (36)
31.-32. (2 kör) rp minden szembe (36)
33. (11 rp, szap) x3 (39)
34.-35. (2 kör) rp minden szembe (39)
36. (12 rp, szap) x3 (42)
37.-41. (5 kör) rp minden szembe (42)
42. a kör végéig felváltva horgolj: 1 hp, 1 lsz –et, a végét zárd le hp-val
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Fejezd be, hagyj hosszabb szálat a varráshoz. Munka közben ellenőrizd, hogy a sapka
lazán illeszkedjen a fejre. Ha ez már korábban megvalósul, a két kör rp helyett horgold
az 5 kör rp-t és utána a zárósort. Ha a 37. körben még nem illeszkedik lazán a fejre,
egyszerűen ugyanebben a stílusban dolgozz tovább (minden körben szaporíts 3
szemet, majd két kört horgolj
szaporítás nélkül, amíg nem illik a
fejére. Végül 5 kört horgolj szaporítás
nélkül és a zárósort. A fonal végével
lehetőleg láthatatlanul varrd a fejre, én
itt alul egy kört szabadon is hagytam
és csak a második körtől varrtam, ez
egy kicsit lazább kinézetet adott neki.
Már csak a kendő hiányzik. Ehhez
hajtsd be kétszer a kendőt és a
keletkezett csúcsot jelöld meg, ez lesz
a kendő közepe. Erre a helyre varrd fel
a fejet, a legjobb, ha a kendő fonalát
használod ehhez.
Ezzel el is készült a rongyi :o)
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