TÖRÖLKÖZŐ
FEHÉR VIRÁG MINTÁS CSIPKÉVEL

Hozzávalók: 50 gr Doppio Ritorto 12, fehér (02) horgolócérna (100% egyiptomi
pamut), 0.75 mm-es horgolótű, összeállító tű
Méretpróba: 1 virág 4,5 cm átmérőjű
Minta: láncszem, rövidpálca, egyráhajtásos pálca, kétráhajtásos pálca, bogyó (3
láncszem, 1 rövidpálca az első láncszembe visszaöltve)
Elkészítés: valamennyi virágot külön-külön horgolunk meg, s a virágminta utolsó
sorában horgoljuk egymáshoz a virágokat.
Virág motívum: 6 láncszemet körré összekapcsolunk
1. sor: *1 kétráhajtásos pálca (a sor első kétráhajtásos pálcáját mindig 4
láncszemmel helyettesítjük), 2 láncszem, * ezt ismételjük még 11-szer, az
utolsó szemet (a későbbiekben minden sor végén) egy légszemmel az első
szemhez kapcsoljuk

2. sor: minden 2 láncszemes ívbe 4 egyráhajtásos pálcát horgolunk
3. sor: *átugorjuk az első egyráhajtásos pálcát, és a következő két szemre 2
egybe lehorgolt kétráhajtásos pálcát készítünk (az első kétráhajtásos pálca
utolsó szemét nem hurkoljuk le, a tűn hagyjuk, majd a következő kétráhajtásos
pálca utolsó szemével együtt hurkoljuk le), 5 láncszem, átugorjuk a következő
egyráhajtásos pálcát*, ezt ismételjük
4. sor: valamennyi láncszemes ívre 3 egyráhajtásos pálcát , 1 bogyót, és 3
egyráhajtásos pálcát készítünk.
A 4. sor végén befejezzük a mintát, s elvágjuk a horgolócérnát.
A következő virágokat is hasonlóan horgoljuk, 3 virág képez egy mintát, melyeket a
következőképpen kapcsolunk össze a motívum 4. sorában: A bogyó hogolásában
lévő rövidpálcákat kapcsoljuk össze a másik virág 4. sorában lévő bogyó
rövidpálcájával.
Befejezés:
Hármas virágcsoportokat készítünk, melyeket, szintén a virágszirmok közepén lévő
bogyó rövidpálcájával egymáshoz horgolunk. Addig ismételjük a hármas
virágcsoportokat, még el nem érjük a kívánt hosszúságot. Készítsünk olyan hosszú
láncszemsort, amilyen hosszú az elkészített virágszegélyünk. Erre a láncszemsorra
*1 egyráhajtásos pálca, 1 láncszem* váltakozásával készítünk mintát, úgy, hogy
közben a virágszegélyt hozzáhorgoljuk: a virágok csúcsát, illetve két virágszirom
közti találkozást 1 egyráhajtásos, vagy 1 kétráhajtásos, vagy 1 háromráhajtásos
pálcával. A sort egy egyráhajtásos pálcával zárjuk, s eldolgozzuk a szálakat.
Az így meghorgolt szegélyt láthatatlan öltéssel az anyaghoz varrjuk.

