
Bár az erp sormagassága 3 hurok, ennél a
korongnál a második körtől csak 2
hurokkal emelünk. Mivel itt a pálcák az
előző sorok pálcái közé készülnek, lej jebb
kerül egy pálca, ezért ennyivel
alacsonyabb soremelés is elég.
A soremelés, mint első pálca, továbbra is
kakukktojás, mert bár a második körben
minden lépésben dupla pálcákat
készítünk, az az egy egészen a végéig
egyedül marad. Viszont a második kör
utolsó pálcája lesz az ő dupla párja: ezért
azt nem kell  duplán horgolni,  csak ezzel
az elsővel az utolsó lépésben összekötni.  
A harmadik körnél is ez lesz a helyzet,
bár ott a videóban pont kihagytam az
utolsó pálcát, és az utolsó előttivel
húztam össze a sort, de ott is ugyanígy
járjunk el,  a kör utolsó pálcája legyen az
első (ami a soremelés volt) dupla párja!

H O R G O L T  K O R O N G

Szuper, hogy a korong miniPAKKot választottad,
köszönöm! Bízom benne, hogy az első elkészítése
után beleszeretsz a technikába, és a másik három
darabot már pillanatok alatt fogod meghorgolni!

Ebben az útmutatóban a Facebook-on megtekinthető
videóhoz gyűjtöttem össze három segítséget. Ezt
bármikor átfuthatod, kikeresheted a kérdéses részt,
vagy akár jegyzetelhetsz is a másik oldalára.

HELLÓ!

H O L V E T T E D E N C S I N A L T A M . H U

– ÖSSZEKÖTÉS, SOREMELÉS -

A korong a varázskörrel indul, ami annyiban
hasonlít a sima soros kezdéshez, hogy kell
egy 10 cm-es lelógó szálat hagyni. Ez
egyrészt segít majd a kör összehúzásában,
másrészt a végén, a varrótűbe fűzve
könnyen eldolgozható, csomózható a
korong szálai között.
A varázskörbe 12 db egyráhajtásos pálca
(erp) készül. Ebbe beleszámít a kezdő három
láncszem is, ami még nem igazi pálca, de
pontosan az erp magassága.
A pálcák készítése során a kézen lévő hurok,
amelybe dolgozunk, fokozatosan tágul.
Figyelj rá, hogy időnként, mondjuk 3-4
pálcánként a lelógó szállal visszahúzd
feszesebbre, különben megeshet, hogy a
pálcák kicsúsznak a körből.

Az első és az utolsó pálca összekötése
előtt a kört össze kell  húzni, de nem kell
tökéletesen szorosra. Elég, ha az
összehúzás által a pálcák csak körben
sorakoznak. Ekkor kösd össze
kúszószemmel, majd, ha az rögzítette a
kört, utána húzd feszesebbre úgy, hogy a
közepén ne maradjon lyuk.

KEZDÉS

– SZÁLAK ELVARRÁSA -

Két szálat kell  elvarrni,  először a
befejezőn dolgozz, így az már nem engedi
szétnyílni majd a kört, és utána csináld
meg a kör közepén lévőt. 
A fonalmennyiség színenként egy
korongra elegendő, varászkör, plusz két
kör méretre. Ha nem tudod, hogy a kicsi
vagy az egyel nagyobb korongméret jön
be, csináld meg a nagyobbat. A horgolást
nagyon könnyű visszafejteni,  és csak így
derülhet ki,  amikor a kész darabot a
kezedbe fogod, hogy melyik a neked való
méret.
A korongot használat után mindig mosd ki
alaposan vízzel,  és tedd olyan helyre,
hogy minél hamarabb megszáradjon. 
Ha kedvet kaptál további korongok
készítéséhez, a fonal 50-50%-ban pamut
és poliészter. Ezáltal könnyű, gyorsan
szárad, tartós, és finom lágy szálai
vannak.

Jó munkát kívánok, ha elkészültél,  kérlek,
küldj egy képet, hogy sikerült!  

Ha kérdésed volna, azt is várom, írd meg az
ildi@holvettedencsinaltam.hu címre!

https://www.facebook.com/2003385226616462/videos/340043733652045

