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Unicorn Mandala CAL - Rövidítések 
 
  
hp – hamis kispálca (kúszószem) 
lsz – láncszem  
lsz-ív – láncszemív (2 pálca között lévő láncszemek) 
HSZÖ – hátsó szálba öltve 
rp –  rövidpálca (kispálca) 
fp  – félpálca 
erp – egyráhajtásos pálca 
krp – kétráhajtásos pálca 
kih – kihagy  
 
rp-s-relief – sima rövidpálca relief  
fp-s-relief – sima félpálca relief 
erp-s-relief–  sima egyráhajtásos reliefpálca (lásd 3. old) 
krp-s-relief – sima kétráhajtásos reliefpálca (lásd 4. oldal) 
HSZÖrp –  hátsó szálba öltött rövidpálca 
fp-f-relief– fordított relief félpálca (lásd 5. old) 
erp-f-relief – fordított egyráhajtásos reliefpálca 
 
cs4 – csomó/4 egyszerre befejezett erp (lásd 6. oldal) 
cs3 – csomó/3 egyszerre befejezett erp 
N – nopp (lásd 7. old)  
Xerp – keresztezett egyráhajtásos pálca (lásd 7. old) 
pik – pikó (lásd 8. old) 
2egyszbef-krp-s-relief– 2 egyszerre befejezett krp-s-reliefpálca (lásd 8. old) 
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Speciális öltések 
 
Álló rövidpálca– Kezdjük egy hurokkal a tűn, szúrjuk a tűt a szembe, ráhajtás, majd húzzúk át 
a szemen, ráhajtás és húzzuk át a tűn lévő mindkét hurkon. 
 

 
 

 
 
Álló egyráhajtásos pálca– Kezdd egy hurokkal a tűn, ráhajtás, szúrd a tűt a szembe, ráhajtás 
és húzd át a szemen. Ráhajtás és húzd át két hurkon, ráhajtás, és húzd át az utolsó két 
hurkon is.  
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Sima egyráhajtásos reliefpálca– erp-s-relief 
 
Ráhajtás, szúrd a tűt előlről hátra, majd a szem körül vissza előre (2. kép), ráhajtás, húzd 
keresztül a szem mögött, ráhajtás, húzd át két szemen, ráhajtás, húzd át az utolsó kettő tűn 
lévő szemen.  
 

 
 

 
 
  



 

 
http://annavirkpanna.com  
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna 
FB: AnnaVirkpanna 
 

Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2018.  
A dokumentum bármely részének engedély nélküli másolása és felhasználása tilos. 

 

4 

Sima kétráhajtásos reliefpálca –krp-s-relief 
 
Ráhajtás kétszer, szúrd a tűt előlről hátra a szemkörül, majd vissza előre. (2. kép) Ráhajtás, 
húzd keresztül a szem mögött, ráhajtás, húzd át két szemen, ráhajtás, húzd át két szemen, 
ráhajtás, húzd át az utolsó kettő tűn lévő szemen.  
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Fordított relief félpálca – fp-f-relief 
 
Ráhajtás, szúrd a tűt hátulról előre, és a pálcát megkerülve ismét hátra (2. kép) Ráhajtás, 
húzd át a szemet, ráhajtás, húzd keresztül a tűn lévő összes szemen.  
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4 egyszerre befejezett egyráhajtásospálca (csomó) – cs4 
 
A képeken egy sorkezdő álló-erp-vel készült cs4 látható.  
Kezdd egy hurokkal a tűn, *ráhajtás, szúrd a tűt a szembe, ráhajtás, húzd át a szemen*, 
ismételd a *-* közötti részt 3-szor. Most 4, félig befejezett erp van a tűn (6. kép). Ráhajtás, és 
húzd át mind az 5 szemen.  
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Nopp - N 
 
*Ráhajtás, szúrd a tűt a szembe, ráhajtás, húzd át a szemen. Húzd olyan magasra, mint egy 
normal erp*, ismételd a *-* közötti részt addig amíg 9 hurok lesz a tűn. Ráhajtás, húzd át az 
összes tűnlévő szemen. Zárd a noppot egy láncszemmel.   
 

 
 
 
Keresztezett egyráhajtásospálcák – Xerp 
 
*1 erp, menj vissza és készíts egy erp-t az előző szembe. Hagyd ki a következő erp-t, majd 1 
erp. *, ism. *-*.  
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Pikó – pik 
 
3 lsz, hp az 1. lsz-be és az erp párhuzamos  hurokjai közül a másodikba. (1. kép) Húzd 
keresztül mindkettőn.  
 

 
 
 
2 egyszerre befejezett kétráhajtásos reliefpálca – 2egyszbef-krp-s-relief 
 
2 ráhajtás, szúrd a tűt ahogyan az 1. képen látható, és húzd át a szálat, ráhajtás és húzd át 
két hurkon, ráhajtás, és húzd át a 2 hurkon.  
2 ráhajtás, szúrd a tűt ahogyan a 2. képen átható, húzd át a szálat, ráhajtás, húzd át 2 
hurkon, ráhajtás, húzd át két hurkon. Most 3 hurok van a tűn. Ráhajtás és húzd át 
mindegyiken.  
 

 
 
 


