Hóember
Ez a leírás Zhaya/Zhaya Design tulajdona. A minta eladása,
cserélgetése, megjelentetése és sokszorosítása (beleértve a
más nyelvre való fordításokat) tilos. Természetesen a leírást,
a képeket és fotókat sem tüntetheted fel sajátodként,
A kész termék árusítása interneten vagy piacokon az
alkotó: Zhaya / Zhaya Designs megjelölésével
megengedett. Köszönöm szépen. :o)

Hozzávalók:

A megadott fonalból a figura kb. 20 cm magas lesz.
• Az általam használt fonal: DROPS Paris (fehér), egy
kicsi Schachenmayr Catania (fekete és narancssárga),
Gründl Paula uni (piros – sapkának és sálnak),
kontrasztszín pomponnak és bojtnak a sálra.
• A fonalhoz megfelelő vastagságú tű
• Tömőanyag

Rövidítések:

rp = rövidpálca
szap = szaporítás
fogy = fogyasztás
lsz = láncszem
hp = hamispálca vagy kúszószem
Az általam használt fonal és tűméret természetesen csak példa/kiindulási pont. Az,
hogy milyen fonalat fogsz használni, természetesen a saját döntésed. A használt
horgolótű vastagságát minden esetben a kiválasztott fonalhoz és az egyéni
horgolásmódhoz kell igazítani.
Ha nincs más megadva – spirálban horgolunk.
Spirálban horgolásnál a (lehető legkevésbé feltűnő) színváltáshoz, a szaporításhoz,
fogyasztáshoz ajánlom a www.zhaya.de oldalon a „Tipps, Tricks und
Tutorials“ (tippek, trükkök, útmutatók) felkeresését.

Első megjelentetés:2016. November 17.

Test/Fej:
fehér
A testtel kezdjük és felfelé haladva meghorgoljuk a fejet is. Időközben a megfelelő
formára igazítva kitömjük.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. Minden szembe szaporítás (12)
3. Minden 2. szembe szaporítás (18)
4. Minden 3. szembe szaporítás (24)
5. Minden 4. szembe szaporítás (30)
6. Minden 5. szembe szaporítás (36)
7. Minden 6. szembe szaporítás (42)
8. Minden 7. szembe szaporítás (48)
9. Minden 8. szembe szaporítás (54)
10.-18. (9 kör) Rp minden szembe (54)
19. Minden 8. és 9. szem összehorgolása
20. Minden 7. és 8. szem összehorgolása
21. Minden 6. és 7. szem összehorgolása
22. Minden 5. és 6. szem összehorgolása
23. Minden 4. és 5. szem összehorgolása
24. Minden 4. szembe szaporítás (30)
25. Minden 5. szembe szaporítás (36)
26. Minden 6. szembe szaporítás (42)
27.-32. (6 kör) Rp minden szembe (42)
33. Minden 6. és 7. szem összehorgolása
34. Minden 5. és 6. szem összehorgolása
35. Minden 4. és 5. szem összehorgolása
36. Minden 3. és 4. szem összehorgolása
37. Minden 2. és 3. szem összehorgolása
38. Minden szembe fogyasztás (6)
Zárjuk le a munkát, dolgozzuk el a szálat.
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Lábak (2x):
fehér
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. Minden szembe szaporítás (12)
3. Minden 2. szembe szaporítás (18)
4. Minden 3. szembe szaporítás (24)
5. Minden 4. szembe szaporítás (30)
6.-8. (3 kör) Rp minden szembe (30)
9. Minden 4. és 5. szem összehorgolása (24)
Aki szeretné, enyhén kitömheti a lábakat. Nálam nem volt szükséges, mert elég
vastag fonalat használtam. Simítsuk ki és a felső szélét rp-val horgoljuk össze.
Fejezzük be a munkát, dolgozzuk el a szálat.

Első megjelentetés:2016. November 17.

Karok (2x):
fehér
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
2. Minden szembe szaporítás (12)
3. Minden 2. szem szaporítása (18)
4.-6. (3 kör) Rp minden szembe (18)
A kezeket formázva kitömjük.
7. Minden 2. és 3. szemet horgoljunk össze (12)
8.-14. (7 kör) Rp minden szembe (12)
Lapítsuk ki és horgoljuk össze rp-val. Fejezzük be a munkát, dolgozzuk el a szálat.

Szemek (2x):

Fekete Cataniával (a testnél vékonyabb fonallal)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
Fejezzük be a munkát, hagyjunk hosszabb fonalat a varráshoz, esetleg fehérrel
hímezzünk bele fényt.

Gombok (2x):
Fekete Cataniával (itt is a testnél vékonyabb fonallal)
1. Varázsgyűrűbe 6 rp (6)
Fejezzük be a munkát, hagyjuk hosszabban a fonalat a varráshoz.

Orr:

Narancssárga Catania (itt is a hóember fonalánál jóval vékonyabb fonalat használjunk)
1. 3 lsz, hp-val kapcsoljuk gyűrűvé, minden szembe horgoljunk 2 rp-t. (6) <- ezzel a
módszerrel szép hegyes lesz az orra :)
2. 5 rp, 1 rp szap (7)
3. 6 rp, 1 rp szap (8)
4. 7 rp, 1 rp szap (9)
5. 8 rp, 1 rp szap (10)
6. 9 rp, 1 rp szap (11)
7. 10 rp, 1 rp szap (12)
Fejezzük be a munkát, dolgozzuk el a szálat. Tömjük ki szépen formázva az orrot.

Pomponos sapka:
piros (vagy bármilyen más választott szín)
Sorokban horgoljuk, minden sor végén megfordítjuk.
Annyi láncszemet horgolunk, hogy elegendő legyen a sapka
magasságához és egy felhajtáshoz (a szemek és a
sormagasság nálam megfelelő, de persze mindenki a
sajátjához igazíthatja, ha szükséges)
1. 20 lsz + 1 lsz, a 2. lsz-től: 20 rp, 1 lsz (20)
Innentől minden sorban csak a hátsó szálba horgolunk.
Ezen a módon annyi sort horgolunk hogy a sapka a fejet
átérje. A sorok száma függ a fonaltól, horgolótű
nagyságától, egyéni horgolásmódtól. Ezért a megadott
adatok csak például szolgálnak.
2.-41. (40 sor) 20 rp, 1 lsz (20)
Első megjelentetés:2016. November 17.

Ha elérünk egy megfelelő sorszámot, arra kell figyelni, hogy a kezdőszem és az
aktuális fonalvég a munka azonos oldalán legyen, ha nem így van, horgoljunk hozzá
még egy sort. Az első és az utolsó sort helyezzük egymásra (lásd a fotót) úgy, hogy
az első sor a test felé mutasson, az utolsó sor pedig a testtől távolabbi sorra. 20 rp-t
horgoljuk mind a két soron át, ezzel zárjuk le a sapkát. Így (ha mindent helyesen
csinálunk), az eleje és a vége alig fog látszódni.
Fejezzük be a sort, hagyjuk hosszan a szálat. Ezt átfűzhetjük a mintáján és a sapkát
felül összehúzhatjuk. Varrjuk el a szálat. Készítsünk el még egy pompont, és varrjuk
fel a sapka tetejére.
Ez a fajta sapka nagyon részletesen a Ribbelmonster oldalon megtalálható.

Sálhoz egyszerűen egy megfelelő hosszúságú láncszem-sort horgoltam. Horgoljunk rp-ból álló
sorokat, amíg a kívánt szélességet el nem érjük. Fejezzük be, varrjuk el láthatatlanul a szálat, és
kössük le a végét kontrasztszínnel.

Most varrjuk fel a karokat és lábakat a testre, szemeket, orrot a fejre, hímezzük rá a
száját. Varrjuk fel a “gombokat“ a testre. Helyezzük rá a sálat, kössük meg. Hajtsuk
fel a sapka szélét, tegyük a hóemberre és varrjuk a fejére.
Ennyi, kész is a hóember :o)
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