Lampone táska

Ehhez a táskamodellhez csupán néhány alap horgolási pálcára van szükségünk. Láncszemekre és
rövidpálcákra. Kb. 850-900 gr „Zpagettire” van szükség hozzá, és 1 db 12 mm-es horgolótűre.

Kezdés
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A „Zpagetti” legfontosabb tulajdonsága, hogy a szálak vastagsága és textúrája változik. Ezért minden
modellnél fontos, hogy a táska formájánál és méreténél ezt figyelembe vegyük. Ezért a sorok
szemszámait nem adjuk meg pontosan, hanem legyen ez a kívánt végeredmény függvénye.
(Készítsünk horgoláspróbát!)

A táska teste egy kb. köralak.
1. lépés: láncszemekből horgolt gyűrű

5 láncszemet horgolunk, melyeket a sor végén a képen látható módon gyűrűbe kapcsolunk.
Rövidpálcákkal folytatjuk a horgolást.
Szabadon dönthetünk, hogy a tűt a szem egyik szála alá szúrjuk csak
bele a pálcák horgolásánál,

vagy mindkét szál alatt horgolja a rövidpálcákat.

Ha csak az egyik szálra horgoljuk a pálcákat, a horgolásunk felületén egy vízszintes vonal képződik,
két szálra horgolás esetén viszont nem.
(Vegyük azonban figyelembe, hogy mindkét szál alá horgolva a pálcákat tömörebb felületet kapunk.
Az egy szálra horgolt pálcáknál a pálcák súlya meglazíthatja a szálat, amelyre horgoltunk, s lyukacsok
keletkezhetnek a felületen – Kókai Mónika)
2. lépés: a táska testének kialakítása
Szaporítás: Ahhoz, hogy a horgolás síkban kör maradjon minden sorban néhány szemet
szaporítanunk kell. Irányadóként azt mondhatjuk, hogy minden sorban, minden 2. szemre dupla
rövidpálcát horgoljunk. A rajzot követve láthatjuk, hogy az első sorban 8 rövidpálcát, a következőbe
12-t, azután 18-at horgoltunk, és így tovább. Addig folytassuk a horgolást, még egy 20-22 cm
átmérőjű kört kapunk. Szemjelölővel, vagy egy más színű fonallal jelöljük meg az utolsó sort, amelybe
szaporítottunk.

Fogyasztás: Az utolsó szaporított sor után horgoljunk még 3 sor rövidpálcát szaporítás nélkül. Ezután
a 3 sor után megkezdjük a fogyasztást: a következő sorban az előző sor minden 10. rövidpálcáját
átugorjuk, nem horgolunk rá rövidpálcát. Még 9 sort horgolunk rövidpálcákkal, ugyanígy fogyasztásal.
A sorok számolásában segíteni fog a sorjelölő.
Horgoljunk még 3 sor rövidpálcát.
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3. lépés: 4 levél meghorgolása, és táskafül
Horgoljunk 4 db háromszöget kb. 10-14 cm-eset. Ehhez készítsünk egy 10 láncszemből álló
láncot, majd erre horgoljuk tovább a rövidpálcákat, oda-vissza, az ábrának megfelelő
fogyasztással.

Horgoljuk vagy varrjuk a háromszögeket a táska tetejére. Horgoljunk két 80 cm hosszú zsinórt
láncszemekkel. A táska utolsó sorába fűzzük be az egyik zsinórt, ezzel a zsinórral fogjuk zárni,
és nyitni a táskát. A másik zsinór viszont vállpántként használjuk, ezért a táska belsejében két
helyen is rögzítsük a táskához varrással.

4. lépés: Befejezés
Dolgozzuk el a fonalszálakat varrással. A zsinórokat készíthetjük más színű fonalból is.
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