
Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

ral. A legszebb hatásúak a körök, 
ha mindegyik sor más színnel van 
kidolgozva. Az ablakdíszeket a to-
vábbiakban díszíthetjük még gyön-
gyökkel és csengettyűvel. 

Minden CD-hez  két virágot a hor-
golási minta alapján készíteni. 
Helyezzünk az első- és hátolda-
lára egy-egy virágot és feszít-
sük ki a CD-lemezre pamutzsinór-

HORGOLT VIRÁG CD-RE

DIY Horgolóprojekt
A kis, színes köröket nemcsak nagyon gyorsan meghorgol-
hatjuk, hanem a horgolás még szórakoztat is.

01 02 10 14 20

28 39 43 53

64 69 72

74 80 90 94

30

55 70

81

 Pamutfonal - Apollo ELISA 
Egy ideális fonal, fésült, 
gázolt és mercerizált.
Hossz:  kb. 125 m
Tűvastagság: 3 – 3,5
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható: 60 ºC-on

Színek + számok: 
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, kukoricasárga-14, 
narancs-20, korall-28, piros-30, borvörös-39, 
pink-43, almazöld-53, sötétolíva-55, türkiz-64, 
sötétkék-69, szilva-70, orgona-72, lila-74, bar-
na-80, taupe-81, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
 501459 ..  50 g/gombolyag ..................  710,— 

Nyers CD  

Nem írható  

101107 per  db  ..................................... 100,—  
  100   db -tól ................................. 90,— 

Horgolótű - ADDI

Tűvastagság:  3,5 mm
Hossz:  kb. 13,8 cm
Alapanyag:  alumínium
 500208  per  db  ..................................... 950,— 

 Csengettyű 

Méret: Ø 15 mm
Szín: arany
 600056  per  db  ....................................... 60,— 

 Akrilgyöngy mix - Ice 

 Matt, színes gyöngyök, 
élénk színben, 
különböző színben 
és méretben.
Méret: kb. 8 és 10 mm
Furat: Ø 2 mm
Tartalom: kb. 650 db
700817 250 g/cs. ..............................2.860,— 
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Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

Türkíz virág: 4 lev.hurkot horgolunk és egy lánchurokkal egy körré zárjuk. 1 sor: 3 lev.hurok és 11 kispálcát a 
körbe horgolunk, egy lánchurokkal a 3. lev.szembe zárjuk. 2 sor: 3 lev.hurok, *1 szoros hur. a következő hurok-
ba, 2 lev.hurok, innentől * ismételjük, egy lánchurokkal az 1. lev.hurokba zárjuk. Összesen = 12 ív. 3 sor: 1 lev.
hurok és 2 szoros hur. az első ívbe, minden további lev.hurok ívbe 3 szoros hurkot bedolgozni, 1 lánchurokkal 
az 1. lev.hurokba zárni. 4 sor: 4 lev.hurok, * 2 szemet kihagyunk, 1 szoros hur., 3 lev.hurok, innentől * ismételjük, 
1 lánchurokkal az 1. lev.hurokba zárjuk. 5 sor: 1 lev.hurok, 4 kispál. és 1 szoros hur. egy lev.hurok ívbe, aztán 
minden lev.hurok ívbe: 1 szoros hur., 4 kispál., 1 szoros hur., 1 lánchurokkal az 1 lev.hurokba zárni. 6 sor: 16 lev.
hurok, 1 szoros hur. a lev.hurok ívbe, aztán 15 lev.hurok, 1 szoros hur. minden szoros hur. ívbe, 1 lánchurokkal 
az 1. lev.hurokba zárjuk. Sorváltás

Rövidítések: sorvált. = sorváltás, szoros hur. = szoros hurok, lánch. = lánchurok, lev.hurok = levegő hurok, 
                      kispál. = kispálca

Orgona virág: 4 lev.hurkot horgolunk és egy lánchurokkal egy körré 
zárjuk. 1 sor: 1 lev.hurok és 12 szoros hurkot a körbe horgolunk, egy 
lánchurokkal az 1. lev.hurokba zárjuk. 2 sor: 3 lev.hurok, *2 kispál., 
1 kispál. a következő szembe, innentől * ismételjük, 1 láncszemmel 
a 3. lev.hurokba zárjuk. Összesen = 17 kispál. 3 sor: 5 lev.hurok, 
*1 kispál. a következő szembe, 2 lev.hurok, innentől * ismételjük, 
1 lánchurokkal a 3. lev.hurokba zárjuk. Összesen = 18 ív. 4 sor: 3 szo-
ros hurok, *7 lev.hurok, 3 ívet kihagyunk, 3 szoros hurok, innentől 
* ismételjük, 1 lánchurokkal az 1. szor.hurokba zárjuk. Összesen = 
6 ív. 5 sor: 1 szoros hur., * 15 kispál. egy lev.hurok ívbe, 1 szoros hur. 
a 2. szoros hurokba, innentől * ismételni, 1 lánchurokkal az 1. szoros 
hurokba zárjuk. Sorváltás.
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