
 

   

 

Az alábbi mintákat készítheted vékonyabb, vagy akár vastagabb fonalból is. A 
vékonyabb fonalból (pl. catania, puli, organica) készült nyuszikat, vagy virágokat 
felakaszthatod barkára, vagy bármilyen tavaszi ágra. Elkészítheted vastagabb 
fonalból is, pl. spárgafonal vagy szalagfonal, vagy akár zsinórfonalból is, ez 
esetben a minták nagyobbak lesznek, így bárhol megállják helyüket díszítésként, 
vagy akár kiegészítőként.  

 

Nyuszi minta: 

 
Vékony fonalból így készítsd:   
 
 
Test: 4 láncszemből készíts kört. 3 lsz magasítással kezdve készíts a körbe összesen 12 
erp-t.  
Fej: 2 lsz magasítás, a tövébe rögtön erp, a köv szembe 2 erp, a köv. szembe erp, 2 lsz a 
tövébe leöltve, elvágjuk a fonalat 
Fül: a két középső erpből az elsőbe 10 lsz leöltjük a tövébe, a köv. erpbe 10 lsz, leöltjük 
a tövébe, elvágjuk a fonalat 
Farkinca: A kör közepébe készíts 3 lszem-et, majd öltsd vissza az elsőbe, ezzel kész is a 
farkinca.  
 
 
 
 
Vastagabb fonalból (póló-, zsinórfonal, szalagfonal):  
 
Test: Varázskörbe készíts 12 erp-t (első erp 3 láncszemből). A következő körben 
minden szembe készíts 2 erp-t.  
Fej: 2 láncszemet horgolj (ez megfelel egy félpálcának), aztán ugyanebbe az első 
szembe horgolj egy erp-t, a következő szembe kerül 3 kétráhajtásos pálca, majd 
a következő szembe kerül 1 erp és 1 félpálca ugyanabba a szembe. Itt 
elvághatod a fonalat, a füleket külön horgoljuk hozzá.  
Fülek: a középső 3 szembe dolgozunk, az elsőbe horgolj 12 lsz-et, majd 
visszaöltjük ugyaide, két kúszószemmel átkúszunk a 3. szembe és ott ismét 12 
láncszemet öltünk, amit visszaöltünk ugyaebbe a szembe.  
A nyuszi farkincájának készíts bojtot, erről 2 videónk is van a Fonallak Youtube 
csatornánkon.  
 
 

Virág minták:  

1. virág 

1. lépés: 3-5 láncszemből gyűrű kapcsolása 
2. lépés: felszedünk 10-12 láncszemet beleöltjük a gyűrűbe, ezt megismételjük 7x, így összesen 8 szirmunk lesz.  

 



 

   

Ezek a lépések irányadóak csak kísérletezzetek bátran, hogy milyen hosszú legyen egy szirom vagy milyen sűrű 
legyen a számuk.   

 

2. virág 

1. lépés:  4 láncszem gyűrűbe kapcsolva 
2. lépés: szirom: 2 láncszem magasítás, 2 egyráhajtásos pálca, 2 
láncszem, ezt beleöltjük a láncszemgyűrűbe, ezt ismételjük 4x, így lesz 
5 szirmunk, de ha csak 4 szirmot akarunk, akkor annyit horgolunk.  

 

Kis levélke 

Felszedünk 5 láncszemet, a láncszem sorra horgolunk 1 rövidpálcát, 1 félpálcát, 1 egyráhajtásospálcát, 1 
félpálcát és hamispálcával zárjuk a sort és megkötözzük, ezzel összehúzzuk a végét is.  

Annyi virágot, levélkét horgolunk amennyit akarunk, figurázhatjuk még  gyöngyökkel, gombokkal, amit otthon 
találunk. 

   

 Jó horgolást, kellemes készülődést! 


