Ventimiglia táska

Ehhez a táskamodellhez csupán néhány alap horgolási pálcára van szükségünk. Láncszemekre és
rövidpálcákra. Kb. 650 gr „Zpagettire” van szükség hozzá, és 1 db 12 mm-es horgolótűre.

Kezdés

Láncszem

Rövidpálca

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!)
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1. lépés: táska alja
Készítsünk láncszem-sort a táska kívánt szélességével megegyező méretben. A képen látható táska
kb. 25 cm, amelyhez 15-20 láncszem szükséges. Rövidpálca sort horgolunk a láncszem-sorra. A sor
utolsó láncszemére 3 rövidpálcát horgoljunk (a táska aljának készítésekor végig mindkét sor végén az
utolsó szemekre 3-3 rövidpálcát készítsünk majd), folytatjuk a rövidpálcák horgolását a láncszem-sor
másik felén. Itt is minden láncszemre 1-1 rövidpálcát horgolunk a sor végéig. Összesen kb. 5 sort
horgolunk a táska aljához.

x
2. lépés: a táska teste
Miután elkészítettük a táska alját a kívánt nagyságúra, horgoljunk még egy sor rövidpálcát.
Szabadon dönthetünk, hogy a tűt a szem egyik
szála alá szúrjuk csak bele a pálcák
horgolásánál,
vagy mindkét
rövidpálcákat.

szál

alatt

horgolja

a

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)
Folytassuk a rövidpálca sorok horgolását. Ahhoz, hogy a táskánk szélessége csökkenjen a táska két
hosszanti oldalánál lévő szemeknél fogyasszunk 1 vagy 2 szemet a 4.-7. (8.) sorban, minden sorban.
Ezután folytatjuk a rövidpálca sorok horgolását, még el nem értük a kívánt magasságot kb. 18 cm-t.

3. lépés: táskafül
A következő sorban kialakítjuk a táskafül kivágását. Ehhez számoljuk meg a táska egyik oldalán lévő
szemek számát. A fenti rajzon 14 szemünk van egy oldalon. Horgoljunk 4 rövidpálcát, majd 8-10
láncszemet, Hagyjuk ki az előző sor következő 5 szemét, és az azt követőre horgoljunk ismét 4
rövidpálcát. A másik oldalon ugyanígy járjunk el. Ezzel kialakítottuk a táska fogójának két nyílását.
Még két sor rövidpálcát horgoljunk körbe. Láncoljuk le az utolsó szemet, és alaposan dolgozzuk el a
szálakat.
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