
 
Horgolt amigurumi tököcske 

Őszi dekorációnak, szerepjátékhoz, gyerekjátéknak egyaránt alkalmas ez az aranyos amigurumi 
tököcske.  

Mérete: kb. 18 cm átmérőjű 

Hozzávalók: 
WelcomeYarn spárgafonal (2 mm) 
4,5-5 mm-es horgolótű 

 

Elkészítés menete: 

A tököcske horgolását a szár tetején 
kezdjük barna, vagy bármilyen más 
színű fonallal. Mágikus körbe 6 
rövidpálcát horgolunk, majd egy kúszószemmel zárjuk a sort.  

2-6.sor: 1 lsz magasítást követően minden szembe egy rövidpálcát öltünk (6 szem), a sorokat 
kúszószemmel zárjuk. 
7. sor: 1 lsz magasítás után rp, szaporítás, ezt ismételjük a sor végéig. (9 szem) 

Itt tudunk színt váltani. 

8. sor: már az új színnel kezdjük. 1 lsz magasítás után minden szembe 2 rövidpálcát öltünk, 
kúszószemmel zárjuk a sort (18 szem) 
9. sor: 1 lsz magasítás, utána (1 rp, szap) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel zárjuk a 
sort. (27 szem) 
10. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, szap) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel zárjuk a 
sort. (36 szem) 
11. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp,rp, rp, szap) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel 
zárjuk a sort. (45 szem) 
12. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, rp, rp, szap) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel 
zárjuk a sort. (54 szem) 
13. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, rp, rp, rp, szap) – ezt ismételjük a sor végéig, majd 
kúszószemmel zárjuk a sort. (63 szem)  

Itt én befejeztem a további szaporítást, de ha szeretnéd még nagyobbra készíteni a tököt, akkor még 
készíts 1-2 sort úgy, hogy mindig egy szemmel nő a két szaporítás közötti rövidpálcák száma. 

14-24. sor: szaporítás nélkül minden szembe egy rövidpálcát horgolunk 
Ha szeretnéd magasabbra készíteni a tököcskét, akkor itt készíts még további sorokat is szaporítás 
nélkül. 

25. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, rp, rp, rp, fogy) – ezt ismételjük a sor végéig, majd 
kúszószemmel zárjuk a sort. (54 szem) 



 
26. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, rp, rp, fogy) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel 
zárjuk a sort. (45 szem) 
27. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, rp, fogy) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel 
zárjuk a sort. (36 szem) 
28. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, rp, fogy) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel zárjuk a 
sort. (27 szem) 
29. sor: 1 lsz magasítás, utána (rp, fogy) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel zárjuk a 
sort. (18 szem) 
30. sor: 1 lsz magasítás, utána (fogy) – ezt ismételjük a sor végéig, majd kúszószemmel zárjuk a sort. 
(9 szem) 

1 láncszemmel fixáljuk a fonalat és jó hosszú szálat hagyva vágjuk el. Legkésőbb ezen a ponton 
tömjük meg a tök belsejét töltőanyaggal. 

Nagy lyukú tűbe fűzve a maradék fonalat zárjuk össze a rést, majd a fonalat felül és alul vezetve 
alakítsuk ki a karéjokat a tök oldalán. Dolgozzuk el a fonalvéget és készen is van az őszi dekorációnk.  

Jó horgolást kíván:  

 
 
 
 
 
 

 


