
 
 

Rozettás tányéralátét          

 

Hozzávalók: 

2 motring 3 mm-es Bobbiny zsinórfonal (lehet több szín 

is persze, de összesen 2 csomagnyi fog kelleni a 

elkészítéshez) 

 

1. kör: 4 láncszemet horgolunk, majd az első 

láncszembe horgoljunk összesen 14 erp-t, így a 

végén 15 erp-ből álló kört kapunk. 

Kúszószemmel zárjuk a kört az első 3 láncszem 

3. láncszemébe. Egy szemjelölővel jelöljük meg 

az első szemet, ennek lesz majd szerepe 

később.  

2. kör: A második sorban, illetve innentől kezdve 

minden egyes körben végig a szemek hátsó 

szálába fogunk csak horgolni. Horgoljunk tehát 

minden szem hátsó hurkába a kör 

szaporításának megfelelően 2 erp-t. Kúszószemmel zárjuk a sort az első 3 lsz-es szem 3. 

láncszemébe, majd rögtön ugyanennek a láncszemsor tetején lévő szem első hurkába 

készítsünk 1 rövidpálcát.  

1. íves sor: Itt kezdjük el ráhorgolni az előző körre az íves-rozettás részt. 2 láncszemet 

horgolunk, és visszaöltünk 1 rp-t az előző körbe, ahova a szemjelölőt tettük. A szemjelölőt 

áttesszük a sor eleji kúszószembe, amivel zártam a kört. 2 láncszemmel folytatom, majd 

felöltök az alapkörünk tetejébe, úgy hogy egy erp-t kihagyok, és a következőnek az első 

hurkába készítem a rövidpálcát. Ismét két láncszemet horgolok, majd leöltök az alatta levő 

kör következő szemébe (az alsó kör minden szemébe öltök, felül pedig minden másodikba). 

Így folytatom, és ez adja majd a zig-zag íves mintát. Kúszószemmel zárom a sort, majd 

átkúszok ennek a szemnek a hátsó hurkába.  

3. kör: Ekkor elkészítem a következő kört, ami a kör szaporítási szabályai szerint minden 

második szemben fogunk szaporítani (1 erp, 2erp váltakozva a kör végéig). A kör végén 

kúszószemmel zárunk a 3lsz (első szem) 3. szemébe, és a tetején lévő szem első hurkába 

pedig készítünk egy rövidpálcát.  

2. íves sor: Ekkor ismét az íves rész következik, amit hasonlóan az első körhöz, megint 2 lsz-

ekkel fogunk kialakítani, csak most leöltjük őket az első íves sor csúcsiba. Amikor pedig az 

alapkör tetejébe akarunk ölteni, akkor mindig 2 erp-t hagyunk ki, és minden 3. erp első 

hurkába fogjuk ölteni a 2 láncszemes ívet egy-egy rövidpálca segítségével.  

4. kör: A következő sorban ismét a kör szaporítása következik, ezért itt most erp, erp, 2 erp lesz 

a sorozat körbe a teljes körön haladva. Figyeljünk, hogy ismét csak a hátsószálakba öltsük a 

szemeket!  



 
3. íves sor: A kör zárását követően ismét az ívek kialakítása következik, két láncszemeket 

horgolunk, melyeket alulra, az előző íves sor csúcsaiba öltünk egy-egy rövidpálcával, felülre 

pedig a körhöz öltjük (a szemek első hurkaiba mindig), ebben a körben minden 4. erp-be 

öltünk csak, tehát mindig 3 erp marad ki. 

Ezen elv szerint haladunk tovább. A köröket mindig a kör szaporítása szerint alakítjuk, az 

íveket pedig a leírtak alapján. Összesen 6 sor lesz a körünkben, és 5 íves sorunk, az utolsó íves 

sornál (5.) változtatunk egy picit, méghozzá annyit, hogy nem 2 láncszemeket horgolunk, 

hanem 3 láncszemet egy-egy ív kialakításához.  

 

Befejező körök: Az 5. íves sor után készítünk egy kör rövidpálcás kört, ekkor minden szembe 

1 rövidpálcát öltünk, nem szaporítunk. Amikor az ívek csúcsánál lévő szem következik, akkor 

az ívcsúcson keresztül készítjük a rövidpálcát.  

A következő kör: 1 rövidpálcával kezdek, majd készítek 3 láncszemet, utána egy rövidpálcát 

öltök a 3. szembe (tehát 2 szemet kihagyok). 4 láncszem, 1 rövidpálca a 3. szembe, és így 

haladok végig. Váltakoznak a 3 és 4 láncszemívek, de mindig 2 szem kihagyásával öltöm le a 

rövidpálcákkal a sorba.  

A következő sorban minden második láncszemívre (tehát a 4 láncszemes ívekre) 7 erp-t 

készítek, a köztes ívekbe (3 láncszemesek) pedig egy-egy rp-t.  

A következő sor: Láncszemes íveket készítek ismét, melyeket rövidpálcákkal fogok az alatta 

levő körhöz rögzíteni. A következő módon haladok: Az előző sor 7 erp-jének a 3. és 5 

szemébe horgolok 1-1 rövidpálcát, közé 3 láncszemívet, majd a következő erp-s csoport 3. 

szeméig 5 láncszemívet horgolok.  

Az utolsó körben pedig az 5 láncszemívekre 9 erp-ket horgolok, míg a 3 láncszemívekbe 

rövidpálcát öltök. A befejező sorokról itt láttok egy rajzos ábrát segítségképpen! 

 

 
 

 

Lépésről-lépésre az első sorok és az íves sorok kialakításának technikája: 

 



 

       

     

    



 

     

   

   

   



 

   

 

 

    

    

 

 

Jó horgolást és kellemes időtöltést! 


