
Karácsonyi kisfenyő – dekoráció 
Esik a hó és alkotni jó! 

Készüljünk a Karácsonyra horgolt fenyő 
dekorációval. 

Az alapfenyőt WelcomeYarn spárgafonalból 
készítettem, de ezt a mintát gyakorlatilag bármilyen 
fonalból el tudod készíteni. Lehet az egy csepp 
maradék, lehet vékonyabb, vastagabb fonal, lehet 
csillogós szalagfonal, ha szereted a ragyogást, 
foghatsz az alapfonalhoz csillogó színű fonalat/hímzőfonalat, készítheted pólófonalból, hogy jóóó 
nagy legyen, de akár vékony Organica vagy Catania fonalból, hogy ha csak kisebbet szeretnél. A minta 
bármeddig folytatható, és bárhol abbahagyható, ha kisebbet vagy nagyobbat szeretnél csinálni. 
Felrakhatod önmagában, de készíthetsz többet és felfűzheted girlandnak is akár.  

Ez az abszolút univerzálisan alakítható kis minta, ami a maga egyszerűségében tökéletes alap a 
Karácsonyi dekorációhoz. 

A mintát egy Pinterest fotó ihlette, lehet, hogy van hozzá ingyenes leírás valahol, de nem az alapján 
csináltam, úgyhogy linkelni sem tudom. 

1.sor: Két láncszemmel indítjuk a 
projektet, a tűtől számított második 
szembe 3 rövidpálcát készítünk. 

2.sor: Láncszem magasítást követően 
fordítunk és a visszafelé sorban minden 
szembe egy rövidpálcát készítünk a hátsó 
szálba. Minden további sorban csak a 
hátsó szálba dolgozunk (képen 2. szám) 
(3 szem).  

3.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, majd 1 rövidpálca, a következőbe 3 rövidpálca, majd 
újra 1 rövidpálca mind a hátsó szálba öltve (5 szem). 

4.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, minden szembe 1 rövidpálcát öltünk (5 szem) 

5.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, majd 2 rövidpálca, a következőbe 3 rövidpálca, majd 
újra 2 rövidpálca mind a hátsó szálba öltve (7 szem). 

6.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, minden szembe 1 rövidpálcát öltünk (7 szem) 

7.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, majd 3 rövidpálca, a következőbe 3 rövidpálca, majd 
újra 3 rövidpálca mind a hátsó szálba öltve (9 szem). 

8.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, minden szembe 1 rövidpálcát öltünk (9 szem) 



9.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, majd 4 rövidpálca, a következőbe 3 rövidpálca, majd 
újra 4 rövidpálca mind a hátsó szálba öltve (11 szem). 

10.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, minden szembe 1 rövidpálcát öltünk (11 szem) 

11.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, majd 5 rövidpálca, a következőbe 3 rövidpálca, 
majd újra 5 rövidpálca mind a hátsó szálba öltve (13 szem). 

12.sor: Láncszem magasítást követően fordítunk, minden szembe 1 rövidpálcát öltünk (13 szem) 

Én itt megálltam az eredeti mintával, de folytathatod a már meglévő 2 soros rendszer szerint 
bármeddig. 

Fenyő törzse: a középső 3 szembe 1-1 egyráhajtásos pálcát készítünk, a fonalvégeket elvágjuk, 
eldolgozzuk. 

A fenyőnk tetejét díszíthetjük egy szép gombbal vagy csillagformájú dísszel, rakhatunk rá akasztót 
vagy girlandba is fűzhetjük az elkészült fenyőket. 

Jó horgolást és kellemes Karácsonyi készülődést kívánunk Neked! 

                                                                                                          

 

 

 

 


