Bárányka

Ez a leírás Zhaya/Zhaya Designs tulajdona. Eladni,
cserélgetni, megjelentetni, sokszorosítani (beleértve a

más nyelvekre való fordításokat is) tilos. Természetesen

a leírást, képeket és fotókat sem adhatod ki

sajátodként. Az elkészült figura eladása Interneten és a

piacokon a tervező - Zhaya / Zhaya Designs – nevének
megjelölésével megengedett, de nem tömeggyártásban :o)
***

FIGYELEM: Kérlek, vedd figyelembe, hogy a leírásomat

csak a www.zhaya.de/www.zhaya.eu oldalakon osztom

meg. Ha ezt az INGYENES leírást máshonnan töltötted le,

ki azonnal – léteznek ugyanis weboldalak, ahol névtelen hekkerek

töröld

pdf-fájlokat

vírusokkal töltenek fel, melyek lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek a számítógépedhez, személyes vagy
pénzügyi adataidhoz.

Hozzávalók:
A megadott fonallal a figura kb. 8 cm magas és 11 cm hosszú lesz.
• Fonal - natúr/krém és világosbarna/bézs (nálam: Schachenmayr Catania, színkód:
257 - háncs, színkód: 130 - krém), egy kis sötétbarna vagy fekete fonal az orrnak
• Megfelelő méretű horgolótű (nálam 2,0 mm)
• Tömőanyag
• Megfelelő méretű szemek (nálam: 10 mm)

Rövidítések:
hp = hamispálca, kúszószem
lsz = láncszem
rp = rövidpálca
Az általam használt fonal és tűméret természetesen csak példa / kiindulópont. Az,
hogy végül milyen fonalat használsz, természetesen a te döntésed. A
horgolótűméretet a kiválasztott fonalhoz és a saját horgolási módodhoz igazítsd.
Ha nincs másképp megadva – spirálban horgolunk.
Spirálban horgolásnál a (lehető legkevésbé feltűnő) színváltáshoz, a fogyasztáshoz és
szaporításhoz ajánlom a www.zhaya.de / www.zhaya.eu oldalon a „Tipps, Tricks und
Tutorials“ (tippek, trükkök, útmutatók) átnézését.
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Fej:
világosbarna/bézs
Egy oválist horgolunk, ami azt jelenti, hogy egy
láncsor körül haladunk (lásd a rajzot).
1. 6 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe, 3
rp, 3 rp az utolsó szembe, majd a láncsor
másik oldalán haladva: 3 rp, 2 rp az utolsó
szembe (12)
2. 1 rp-t duplázz meg, 3 rp, 3 rp-t duplázz meg, 3 rp, 2 rp-t duplázz meg (18)
3. 1 rp, 1 rp-t duplázz meg, 3 rp, 3x minden 2. rp-t duplázz meg, 3 rp, 2x minden 2.
rp-t duplázz meg (24)
4. 2 rp, 1 rp-t duplázz meg, 3 rp, 3x minden 3. rp-t duplázz meg, 3 rp, 2x minden 3.
rp-t duplázz meg (30)
5.-9. (5 kör) rp minden szembe (30)
10. minden 4. és 5. szemet horgold össze (24)
11. minden 3. és 4. szemet horgold össze (18)
12. rp minden szembe (18)
Horgolj 4-5 rp-t, amivel eléred az alja közepét, ide helyezd az új kör kezdetét.
Cseréld a színt krémre.
FIGYELEM: a fej következő köreinél csak hátsó szálba öltünk.
13. minden 3. rp-t duplázz meg (24)
14.-15. (2 kör) rp minden szembe (24)
Ha biztonsági szemeket használsz, most a 9. és 10. körök közé, egymástól 3-4 szem
távolságra helyezd be. Az oldal, ahol a kör kezdete található, a fej alsó oldala lesz.
16. minden 3. és 4. szemet horgold össze (18)
17. minden 2. és 3. szemet horgold össze (12)
Legkésőbb itt formázva tömjük ki a fejet.
18. minden 1. és 2. szemet horgold össze (6)
Ne fejezd be.
Most visszahorgolunk a szabadon maradt első hurkokba. Minden első hurokba
horgold a következő szemeket végig: (1 hp, 6 lsz, 1 hp), a végén vágd el a fonalat és
varrd el láthatatlanul.

Fül (2x):

világosbarna/bézs
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázz meg (12)
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
A felső szemet a szálvégekkel jobbról és balról
varrd össze úgy, hogy egy cseppalakú formát
kapj.
Szúrj vissza felülről és a füleket a fej jobb és bal
oldalára varrd fel.
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Jelöld meg az arcán a szemek és az orr/
száj helyét. Én a szemeket a 9. és 10.
körök közé helyeztem, egymástól 3
szem távolságra. Az orr felső öltéseit az
5. és 6. körök közé, egymástól 7 szem
távolságra varrtam, (a képen
rózsaszínnel
jelölve), a
középső
beszúrást (lila) 3
körrel lejjebb, középre helyeztem, a legalsó beszúrás (piros)
további 4 sorral lejjebb került. Sötétbarna vagy fekete fonallal
hímezd ki az arcát – és ha még nem történt volna meg –
helyezd be a szemeket.

Test:
krém/natúr
FIGYELEM: a test minden körét csak hátsó szálba öltéssel horgoljuk.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázz meg (12)
3. minden 2. rp-t duplázz meg (18)
4. minden 3. rp-t duplázz meg (24)
5. minden 4. rp-t duplázz meg (30)
6.-12. (7 kör) rp minden szembe (30)
13. minden 4. és 5. szemet horgold össze (24)
14. minden 3. és 4. szemet horgold össze (18)
15. minden 2. és 3. szemet horgold össze (12)
16. minden 1. és 2. szemet horgold össze (6)
Fejezd be, zárd le, varrd el láthatatlanul a fonalat. Ismét – mint korábban a fejnél – a
még nem használt első szemekhez kösd újra a fonalat és ezekbe a szemekbe horgolj
(1hp, 6 lsz, 1 hp)-t. Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
Pontosan ezen a részen az utolsó körnél varrjuk a fejhez a szálvéggel. Már majdnem
kész is van :o)

Láb (4x):
világosbarna/bézs
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. minden rp-t duplázz meg (12)
3. minden 4. rp-t duplázz meg (15)
4.-5. (2 kör) rp minden szembe (15)
6. minden 4. és 5. szemet horgold össze (12)
A lábat egészen enyhén tömd ki, felül kilapítva fogd
össze és 6 rp-vel horgold össze.
Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz.
Ha kész vagy mind a 4 lábbal, gombostűzd a testre,
igazítsd addig, amíg nem tetszik (esetleg meg is áll a
lábán). A kiválasztott helyen simítsd el a láncsorokat, hogy a feltűzése és a felvarrása
ne okozzon gondot.
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Aki szeretné, horgolhat neki egy nyakláncot is. Ehhez horgolj egy láncsort, ami
körbeéri a nyakát és rp-val horgolj vissza a láncsoron. Helyezd a láncot a nyakára,
esetleg tegyél rá egy medált, és pár öltéssel varrd össze a végeit, a fonalat pedig
varrd el láthatatlanul.

Aki a bárányt táskára függőnek szeretné (vagy egy nagyobb kulcstartónak), horgoljon
még egy elég hosszú láncsort, visszafelé pedig haladjon rajta végig kúszószemmel (de
ne húzza túl szorosra, hagyja szép lazán). A pántot a megfelelő helyen – úgy, hogy a
bárány kiegyensúlyozottan álljon, ha fellógatja – varrja fel.
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