HOSSZÚ KARDIGÁN CHEOPE
FONALBÓL
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Méret: 44
Hozzávalók: 550 gr katonazöld (98) Cheope fonal (100% egyiptomi pamut, 3.5 mmes horgolótű, összeállító tű
Méretpróba:
•
•

10 x 10 cm-es legyezőminta 3.5 mm-es horgolótűvel = 19 szem x 7,5 sor
10 x 10 cm-es hálóminta 3.5 mm-es horgolótűvel = 9 négyzet x 8,5 sor

Minta:
•
•
•
•

láncszem, egyráhajtásos pálca, kétráhajtásos pálca
legyező minta az A rajz szerint
Háló minta a B rajz szerint
fordított egyráhajtásos pálca: egyráhajtásos pálcát horgolunk, balról jobbra

Elkészítés:
1. Háta: A tetejéről kezdjük horgolni 88 láncszemmel, 1 láncszemmel fordulunk,
s az A rajz legyezőmintáját követve horgoljuk (5 motívum). 96 cm után
befejezzük a munkát és elvágjuk a fonalat.
2. Jobb eleje: szintén felülről, a vállainál kezdjük 20 láncszemmel, 1
láncszemmel fordulunk. Az A rajz alapján 2 motívum legyezőmintát horgolunk.
11 cm után kialakítjuk a nyakkivágást. A munka bal oldalán szaporítunk, úgy
hogy hozzáhorgolunk 18 láncszemet, melyre az A minta szerint folytatjuk a
legyezőmintát. Innentől 3 motívumot horgolunk 85 cm magasságig.
3. Bal eleje: ugyanúgy készítjük el, mint a jobb elejét csak tükörképben
4. Ujjak: 65 láncszemmel kezdjük, s a B rajz szerinti hálómintát horgoljuk. Az
első 8 láncszem képezi az első négyzetet a hálómintában. Minden 3. sorban,
mindkét végén 1-1 fél mintát szaporítunk 12-szer. 49 cm után fejezzük be a
munkát, és vágjuk el a fonalat.
Összeállítás:
A kardigán hátának mindkét oldalára, a kardigán aljáról indulva egy-egy 150
rövidpálcából álló sort horgolunk (kb. 79 cm), majd 10 soron keresztül megismételjük
a rövidpálcákat, majd eldolgozzuk a szálat, és elvágjuk a fonalat. Miután elkészültünk
a hátával ugyanígy járunk el a két elejével is. Összevarrjuk a vállakat. Körbehorgoljuk
az eleje oldalait, a nyakkivágást 442 rövidpálcával, hasonlóan, mint az oldalait,
kezdve az egyik végétől a másik végéig. A nyakkivágás sarkaiba mindig 2 szemet
horgolunk. 10 sor rövidpálcából áll itt is a szegély. Összevarrjuk az oldalakat úgy,
hogy az aljától számítva kihagyunk 1-1 23 cm-es hasítékot, s innentől kezdve varrjuk
össze a karkivágásig. Összeillesztjük az ujjakat, és összevarrjuk, s belevarrjuk a
karkivágás hasítékába. Az eleje és a háta alját, az eleje oldalait fordított
egyráhajtásos pálcával körbehorgoljuk. Az ujjak alját 4 sor rövidpálcával
körbehorgoljuk.
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A minta = legyezőminta

B minta = hálóminta

Jelmagyarázat:
láncszem
rövidpálca
egyráhajtásos pálca
munka kezdőpontja
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