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Termékrajz (tartozékok)

4 színes fonál

1 fekete fonál

1 cérna

1 horgolótű

1 varrótű

4 pompon



Kedves Vásárlónk!

Ebben az útmutatóban a tojásmelegítő elkészítésének leírásán kívül rövid 
áttekintés is található a horgolás alapműveleteiről, amelyek a bohókás 
 nyuszi elkészítéséhez szükségesek. 

Ha nincs még tapasztalata a horgolás terén, a tojásmelegítő horgolásának 
megkezdése előtt ajánlatos gyakorolni az alaptechnikákat egy kb. 10 szem-
ből álló próbadarabon. Kérjen segítséget például nagymamájától vagy vala-
melyik barátnőjétől.

Érdeklődjön utána, hogy lakóhelye közelében van-e esetleg kézimunká-
zással foglalkozó klub vagy közösség, ahol a horgolásban már jártasak  
és a kezdők tapasztalatot cserélhetnek. Az interneten is találhatók 
 horgolástechnikákról készített hasznos és szemléletes videofelvételek.

Kellemes időtöltést és sok sikert kívánunk a kézimunkázáshoz!

A Tchibo csapata
 www.tchibo.hu/utmutatok

A horgolás ábécéje

Kéztartás

Vezesse el a fonalat belülről kifelé a kis
ujj és a gyűrűsujj között, kívülről befelé  
a gyűrűsujj és a középső ujj között, majd 
belülről a középső és mutatóujj között 
úgy, hogy a munkafonal az eltartott 
 mutatóujj körül hátulról előre vezetve 
 helyezkedjen el.

A munkadarabot a hüvelyk és a középső ujjal, a horgolótűt jobb  kézzel tartsa.



A horgolás elkezdése

Vezesse a fonalat az ábrán látható 
 módon a horgolótű körül. 

Majd húzza keresztül a fonalat a szemen. 

Így keletkezik a csúszócsomó.

Légszem

Akassza a tű horgát a fonálba, és húzza 
át a fonalat a szemen. 

Hamispálca

Szúrjon elölről hátra az előző sor 
 szemébe. 

 Akassza a tű horgát a fonálba, és húzza 
át mindkét hurkon.
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Rövidpálca

Szúrjon elölről hátra az előző sor szemé
be, akassza a tű horgát a fonálba, majd 
húzza keresztül a szemen a fonalat. 

Akassza a tű horgát a fonálba, majd 
 húzza át mindkét szemen. 

Félpálca

Hajtsa rá a fonalat a tűre.  
Szúrjon az előző sor szemébe, akassza a 
tű horgát a fonálba, majd  húzza keresztül 
a szemen a fonalat. 

Akassza a tű horgát a fonálba, majd 
 húzza át mindhárom szemen.  



Egyráhajtásos pálca

Hajtsa rá a fonalat a tűre.  
Szúrjon elölről az előző sor szemébe, 
majd  húzza keresztül a szemen a fonalat. 

Most három szem van a tűn.

Hajtsa rá ismét a fonalat a tűre, majd 
húzza át mindkét hurkon.

Most két szem van a tűn. 

Hajtsa rá még eygszer a fonalat a tűre, 
majd húzza át mindkét hurkon. 

Befejezés

Vágja el a fonalat. 

 A fonalnak olyan hosszúnak 
kell lennie, hogy  használni 
tudja elvarráshoz vagy 
 másik munkadarabra való 
rávarráshoz.



Végül húzza át a fonalat teljesen a hur 
kon, és szorosan húzza meg.

A szem megjelölése

A kör kezdetének megjelölésére helyezzen egy szemjelölőt a kör első szemébe. 
Helyezze át, ha a kör után megérkezik a szemjelölőhöz, és az új sor 1. szemét 
lehorgolta.

Alternatívaként áthúzhat a kör első szemén egy kis darab másszínű fonalat is.

A horgolás leírása

Ez a horgolási útmutató a mellékelt fonalakhoz és horgolótűhöz 
 alkalmas. Ha tudja fonalat vagy horgolótűt használ, akkor a tojás
melegítők nagyobbak vagy kisebbek lesznek. 

Használt rövidítések

sz: szem hp: hamispálca

lsz: légszem sor

rp: rövidpálca kör

fp: félpálca erp: egyráhajtásos pálca

Körbehorgolásnál mindig jelölje meg a kör első szemét  
(lásd „A horgolás ábécéje”).



A test

Készítsen 3 lszet.

1. kör:     2 rp a tűtől a 2. lszbe 

    4 rp a következő lszbe, 2 rp a tű 
 másik oldalán a széles lszbe (= 8 rp). 

2. kör:   Horg. 2 rpt minden rpra (= 16 rp).

3. kör: Horg. 2 rpt minden 4. rpra (= 20 rp).

4. kör:  Horg. 20 rpt (= 20 rp). Ezután a tojásmelegítő lassan púposodik.

5. kör:  Horg. 2 rpt minden 5. rpra (=24 rp).

6. kör: Horg. 24 rpt (= 24 rp).

7. kör: Horg. 4szer minden 5. rpba, horgoljon 2 rpt az utolsó rpba (= 29 rp).

8. és  
9. kör: Horg .29 rpt (= 29 rp).

10. kör: Horg. a 15. rpba és az utolsó rpba 22 rpt (= 31 rp).

11. kör: Horg. 31 rpt (= 31 rp).



12. kör: Horg. 31 rpt, az első kört az első rpba egy hpval zárja le (= 31 rp).

13. kör: A kört egy lszmel kezdje, horgoljon 31 rpt, hp (= 31 rp).

Fejezze be az utolsó sort.

Varrja el a szálakat.

A fülek

Készítsen 10 lszet.

1. sor:    A tűtől a 2. lszmel kezdje.  

    Horgoljon 8 rpt, 3 rpt az utolsó 
 lszbe, 8 rpt az alsó szélre.   
Zárja le egy hpval (= 19 sz). 



2. sor:   1 lsz, 8 rp, 1 fp, 3 erp ugyanabba  
a szembe, 1 fp, 8 rp, egy lszmel 
 lezárni (= 21). 

Fejezze be az utolsó sort.

Varrja el a kezdőszálat, a végszálat használja az összeállításhoz. 

Összeállítás

Húzza át a fül horgolószálát a horgolótűvel  
belülről testen át, ismételje meg mellette  
a 2. füllel.

Fordítsa ki a tojásmelegítőt és varrja össze  
a belső fonalakat a fülekkel.

Fordítsa vissza a tojásmelegítőt, és varrja rá 
a pompont a tűvel és a cérnával.

A fekete fonállal hímezzen rá egy kívánt 
 arcot.

Belül csomózza el a szálakat. 


