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Termékrajz (tartozékok)

3x zöld fonál

1 fekete fonál

1 horgolótű

1 varrótű



Kedves Vásárlónk!

Ebben az útmutatóban a kosár elkészítésének leírásán kívül rövid áttekintés 
is található a horgolás alapműveleteiről, amelyek a bohókás kosár elkészíté-
séhez szükségesek. 

Ha nincs még tapasztalata a horgolás terén, a kosár horgolásának megkez-
dése előtt ajánlatos gyakorolni az alaptechnikákat egy kb. 10 szemből álló 
 próbadarabon. Kérjen segítséget például nagymamájától vagy valamelyik 
barátnőjétől.

Érdeklődjön utána, hogy lakóhelye közelében van-e esetleg kézimunká zás-
sal foglalkozó klub vagy közösség, ahol a horgolásban már jártasak és a 
kezdők tapasztalatot cserélhetnek. Az interneten is találhatók horgolás-
technikákról 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 és a szemen.



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 elölről 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 hurkon.  



Egyráhajtásos pálca

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

Most három szem van a tűn. 

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

Most két szem van a tűn. 

Akassza a tű horgát még egyszer a fonál
ba, majd húzza át mindkét hurkon. 

Made exclusively for:   
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.hu



Varázskör

itt tartsa meg 
a pozícióban

kezdőszál

Az ábrázolt módon hajtsa rá a fonalat  
a tű köré, tartsa meg a fonál kezdetét a 
hüvelyk és középső ujjával a pozícióban 
és húzza át a fonalat a hurkon.  

itt tartsa meg 
a pozícióban

varázskör

Tartsa meg a varázskört és a fonál kezde
tét a hüvelyk és középső ujjával a pozí
cióban, és húzza át a fonalat a hurkon.  
Egy lsz keletkezik.

légszem

Ez a kiindulási pozíció, hogy körbe tudja 
horgolni a varázskört rpkal.  

Elölről hátulra szúrja át a horgolótűt a 
 varázskör és ezzel egyidőben a kezdőfonál 
alá. 

 Akassza a tű horgára a fonalat, és húzza 
át a varázsgyűrűn és a kezdőfonálon, 
majd ismét akassza a tű horgára a fonalat 
és húzza át a hurkon (rp).



Horgoljon annyi rpt amennyi szükséges 
(a kosárhoz 6 rp), majd húzza meg a 
 kezdőfonalat. 

Befejezés

Vágja el a fonalat. 

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

Húzza át teljesen a hurkon, 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 kör 1. szemét 
lehorgolta.

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



Horgolási útmutató

Ez a horgolási útmutató a mellékelt fonalakhoz és horgolótűhöz 
 alkalmas. Ha más méretű fonalat vagy horgolótűt használ, akkor  
a kosár  nagyobb vagy kisebb lesz. 

Használt rövidítések

sz: szem hp: hamispálca

lsz: légszem sor

rp: rövidpálca kör

fp: félpálca erp: egyráhajtásos pálca

vk: varázskör

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

A kosár

1. kör: 6 rp a vkben (= 6 rp).

2. kör: Horg. 2 rpt minden rpba (= 12 rp).

3. kör: Horg. 2 rpt minden 2. rpba (= 18 rp).

4. kör:  Horg. 2 rpt minden 3. rpba (= 24 rp).

5. kör:  Horg. 2 rpt minden 4. rpba (= 30 rp).

6. kör: Horg. 2 rpt minden 5. rpba (= 36 rp).

7. kör: Horg. 2 rpt minden 6. rpba (= 42 rp).

8. kör: Horg. 2 rpt minden 7. rpba (= 48 rp).

9. kör: Horg. 2 rpt minden 8. rpba (= 54 rp).

10. kör: Horg. minden 9. rpba 2 rpt (= 60 rp).

11. kör: Horg. minden 10. rpba 2 rpt (= 66 rp).



12. kör:    Horg rpt, közben csak az előző 
kör hátsó szemeibe szúrja a tűt  
(= 66 rp). 

13. —  
29. kör: Horg. továbbra is körben rpt (= 66 rp).

30. —  
31. kör: Hp a stabil, tiszta eldolgozáshoz (= 66).

Befejezés.

Varrja el a szálakat.

A fülek

A fülekhez el kell készíteni 2szer az elülső és 2szer a hátoldalt. Az elül
ső és a hátoldalak majdnem egyformák. A hátoldalakat azonban nem 
kell befejezni, hanem azonnal össze kell horgolni az elülső oldalakkal. 

2-szer elülső oldal

Készítsen 15 lszet.

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

    Horgoljon 13 rpt, 4 rpt az utolsó  
lszbe, 12 rpt az alsó szélre.  
Zárja le egy hpval (= 29 sz). 



2. sor:   1 lsz, 13 rp, 1 fp, 2 erp ugyanabba  
a szembe, 2 erp ugyanabba a szem
be, 1 fp, 12 rp, egy lszmel  lezárni  
(= 32).

Befejezés.

2-szer hátoldal

Mi itt az elülső és a hátsó oldalakat a jobb átláthatóságért különböző 
színekkel ábrázoltuk.

Ugyanúgy horgolja meg, mint az elülső oldalakat, azonban ne fejezze be, 
 hanem helyezze az elülső oldalra, és horgolja össze a két darabot 32 rpval.

Eközben a két rész fonalait az elülső és a hátoldal közé helyezze. Így nem kell 
azokat elvarrni. 

Befejezés. Vágja le és varrja el a végszálakat. 

Nyomja be a füleket a formába.



Összeállítás

Nyomja be a fület kb. 2 cmrel a korár széle 
alá, és rögzítse egy biztosítótűvel. 

Ha nincs kéznél biztosítótű, akkor két nagy 
 öltéssel rá is varrhatja. 

Varrja fel a fület a fekete fonállal a teljes 
 felületén. Különben nem áll meg a fül. 

Eközben ügyeljen arra, hogy az öltések 
 kívülről ne legyenek láthatók. 

A másik füllel ugyanígy járjon el. 

A fekete fonállal hímezzen rá egy kívánt 
 arcot. 

Csomózza meg a szálakat belül. 


