
 

Tányéralátét (nagyon könny ű)  

 

MÉRET 
Szélessége kb. 43,5 cm, hossza kb. 31 cm. 
 
HOZZÁVALÓK (2 alátéthez) 
Schachenmayr Catania  kötőfonal: 200 g fekete (színszám: 
110) és 150 g fehér (106); 3,5 mm-es Milward  horgolótű és 1 
vastag hímzőtű a fonalvégek elvarrásához. 
 
SZEMPRÓBA 
Rövidpálca:  20 szem és 28 sor = 10 cm x 10 cm. 
A megadottól eltérő szempróba esetén használjunk 
vékonyabb, vagy vastagabb horgolótűt. 
 
ÖLTÉSFAJTÁK 
Alapminta : a szemek száma osztható 6-tal + 1 + 1 forduló-
légszem. 
Rövidpálcákat horgolunk, eközben minden sort 1 forduló-
légszemmel kezdünk, és az előző sor utolsó rövidpálcájába 
öltjük az 1. szemet. 
1. - 6. sor: rövidpálcát horgolunk. 
7. sor = színváltás : * 1 rövidpálca, a következő rövidpálcát 2 
sorral mélyebbre öltjük, majd egymás után a rövidpálcákat 3, 
4, 5, 6 sorral mélyebbre öltjük. A *-tól folyamatosan 
ismételjük, a sor zárása 1 rövidpálcával. 
8. - 12. sor: rövidpálcát horgolunk. 
13. sor = színváltás : * 1 rövidpálca, a következő rövidpálcát 6 
sorral mélyebbre öltjük, majd egymás után a rövidpálcákat 5, 
4, 3, 2 sorral mélyebbre öltjük. A *-tól folyamatosan 
ismételjük, a sor zárása 1 rövidpálcával. 
A 2. - 13. sort folyamatosan ismételjük. 
Rákpálca : Rövidpálcát horgolunk balról jobbra.  
 
SZÍNREND 
1. alátét:  6 sor fehérrel és 6 sor feketével. Ezt a 12 sort 
folyamatosan ismételjük. 
 
2. alátét : 6 sor feketével és 6 sor fehérrel. Ezt a 12 sort 
folyamatosan ismételjük. 
 
LEÍRÁS 
1. alátét:  86 légszemet horgolunk fehérrel, a tűtől számított 2. légszembe horgoljuk az 1. 
rövidpálcát = 85 szem. Az alapmintával a színrend alapján dolgozunk. 85 sor után befejezzük a 
darabot. Teljes magassága = kb. 30 cm. 
 
2. alátét : Feketével 86 légszemet horgolunk, és úgy horgoljuk, mint az 1. alátétet. 
 
BEFEJEZÉS 
Az 1. alátét köré fekete fonallal, a 2. alátét köré fehér fonallal 1-1 kör rövidpálcát és 1 rákpálcát 
horgolunk. A hímzőtűvel elvarrjuk a fonalvégeket. 

 

 

 

Minden jog fenntartva: MEZ Crafts 

Hungary Kft. 

Kizárólag saját felhasználásra! 


