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A szappantartó laza szerkezetű lesz, ezért
fontos, hogy a kezdő láncsort se készítsük
feszesre, ez 30 szem. A hurkokat horgold
lassan, a tűvel húzd óvatosan picit túl,
mert így a ráépülő sorokhoz hasonlóan
„lezser” lesz.
A félpálca készítésekor, mivel a ráhajtást
három hurkon egyszerre is át kell  húzni,
előfordulhat, hogy a tű kampója beleakad
a fonal egy-egy szálába. 
Ezt úgy tudod elkerülni,  hogy a tűt
ráhajtás után jobban hátrafelé fordítod.
Ezáltal a tű kampójának a hegye is
hátrébb kerül,  a befogott szál aláfordul,
és kisebb eséllyel akad meg a
fonalszálakban.

– BEFEJEZŐ MŰVELET -

Üdv a három horgolt szappantartó
alapanyagai tulajdonosaként, köszönöm,
hogy ezt választottad! Az egyik legmelósabb
Horgolós pihenős darab van nálad, de ne
aggódj,  nem azért, mert bonyolultabb volna a
többinél.
Azért van több munka vele, mert több
pálcából és 12 sorból  áll ,  de ez nem fog
gondot okozni, sőt, ez az előnye! 
Segítségével,  könnyen megtanulod a félpálca
készítését (fp),  és az összevarrása során a
rövidpálcát (rp) is gyakorolni tudod.
Ebben az útmutatóban a Facebook-on
megtekinthető videóhoz gyűjtöttem össze
segítséget, amelyet bármikor átfuthatsz,
kikeresheted a kérdéses részt, vagy akár
jegyzetelhetsz is a másik oldalára.

HELLÓ!

- KEZDÉS -

– SORVÉGEK, ÖSSZEHORGOLÁS -

Érdemes ezt minden sor után alaposan
megszemlélni,  mert bosszúság, ha a
végén, összevarráskor derül ki,  hogy
lemaradt valahol egy pálca.

A szappantartót összefogó megkötő
nagyon egyszerű, csupán egy dupla szál,  a
hossza a darab szélességének négyszerese. 
Tűbe fűzve a dupla szálat felülről az első
olyan sorban kell  végig vezetni,  ahol a
nagyobb pálcaközök, lyukak vannak.
Egy-egy ilyen lyukat kihagyva,
szlalomozva körbe kell  vezetni a tűt, majd
az oldalán csomózni a fonalvégeket.

Az első sor végén az utolsó pálca helye
nem adja magát túl látványosan. 
Figyelj  rá, nehogy kimaradjon, mert a
téglalap alakúra tervezett forma emiatt
csorbulhat. 

Az összehorgoláshoz a tűt a sarki pálca
felső részének két szála alá kell  szúrni.  

Az összehorgolás további lépéseinél már
nem olyan lényeges a szemek, hurkok
egymással szembeni pontos egyezése. 

A szappantartó al jának összehorgolásakor
tulajdonképpen a kezdő láncsor egymásra
fordított szemeit fogjuk össze. Jól jön itt
is,  ha az elején sikerült ezt lazára
készíteni.

Itt fontos, hogy ezáltal pontosan a sarkát
csípjük el a téglalapnak. 

Az annál inkább, hogy a félbehajtott sorok
egymáson maradjanak, és végig olyan
helyeken öltsük össze a két oldalt,  hogy
ez így is maradjon. 

- A MEGKÖTŐ -

+1 HASZNÁLAT
Vízzel használod a tasakot? Két dolgot
tarts szem előtt,  ha szeretnéd, hogy ez a
kézzel készült darab hosszú életű legyen.
Használat után olyan helyre tett,  hogy
minél előbb megszáradjon, és ha van rá
mód, fektetve kerüljön oda. 

A fonal,  amelyet a minipakkba
csomagoltam neked  pamut és poliészter
keveréke. Ezáltal könnyű, gyorsan szárad,
tartós, és finom lágy szálai vannak.

Ekkor újra és újra tudod majd formázni,
igazítani,  hogy a horgolt textúra
visszanyerje eredeti,  száraz formáját. 

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/29206376147705

