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Minta 7. rész 

57. (403) *4 rp, kih 1 szemet, 4 erp-f-relief, 3 erp a lsz-ívbe, 3 erp-f-relief, kih 1 szemet, 1 erp-
s-relief az 55. kör rp-ja köré, kih 1 szemet, 3 erp-f-relief, 3 erp a lsz-ívbe, 4 erp-f-relief, kih 1 
szemet *, ism *-* körbe. Hp a első szembe. (80 rp, 280 erp-f-relief, 120 erp, 20 erp-s-relief) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-val a 6 rp közül a 2.-ba. 
• Whirl: 1 hp, 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe. 

58. (172) *2 rp, kih 1 szemet, 3 erp-f-relief, 1 fp-f-relief, 1 rp-f-relief, kih 1 erp-t, 1 rp-f-relief, 
2 fp-f-relief, 1 erp-f-relief, kih 1 szemet, 1 erp-f-relief, 2 fp-f-relief, 1 rp-f-relief, kih 1 erp-t, 1 
rp-f-relief, 1 fp-f-relief, 3 erp-f-relief, kih 1 szemet *, ism *-* körbe. Hp a első szembe. (40 rp, 
160 erp-f-relief, 120 fp-f-relief, 80 rp-f-relief) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-val a 4 rp közül a 2.-ba.. 
• Whirl: 1 hp, 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe. 
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59. (238) Dolgozz HSZÖ. *2 erp, 2 fp, 14 rp, 2 fp*, ism *-* körbe. Hp az első szembe. (280 rp, 
80 fp, 40 erp) 

• Catona: Kezdd egy álló erp-val a 2 rp közül az elsőbe.  
• Whirl: 3 lsz (1. erp). 

60. 3 lsz (1. erp), 1 erp minden szembe. Hp a 3. lsz-be. (400 erp) 

     

61. (519) *1 rp, kih 2 szem, (3 erp, 2 lsz, 3 erp) a következő szembe, kih 2 szem*, ism *-*. 
Amikor 66 csúcs elkészült, folytasd a következőképpen: kih 1 szem, 1 rp, kih 1 szem, (3 erp, 2 
lsz, 3 erp) a következő szembe, kih 1 szem. Hp az első szembe. (67 rp, 67 csúcs) 

• Catona:  Kezdd egy álló rp-vel bármelyik szembe.  
• Whirl: 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe.  
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62. (172) 1 rp az előző kör rp-jába, 3 erp-f-relief, 1 erp a lsz-ívbe, pikó (3 lsz, hp az első lsz-be 
és az erp-ba), 3 erp-f-relief*, ism *-* körbe. Hp az első szembe. (67 rp, 402 erp-f-relief, 67 
erp, 67 pikó) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-vel bármelyik rp-ba.  
• Whirl: 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe.  

 

Vágd el a fonalat és rögzíts minden fonalvéget. 

Blokkolás 

Én két lépésben blokkolom a mandalámat. Tűvel rögzítek egy mérőszalagot a közepébe, 
ezután tűket szúrok kb 40 cm-re a közepétől. Kicsit meghúzom mindig mielőtt leszúrom a 
tűt. Ezt megcsinálom körben az egész mandalán. Így biztos lehetsz benne, hogy szabályos kör 
alakot fogsz kapni.  
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A következő lépés a középről számított teljes szélesség kimérése. Szúrj egy tűt minden 
pikóba körben, egyenlő távolságra a középponttól. Amikor a szélső tűk a helyükön vannak, a 
középsőket már kiveheted.  

Vizezd be, majd hagyd megszáradni. 

 Az Unicorn Mandala kész is van! 

Blokkolás után az én mandalám 74 cm. 

      

Kérlek vedd figyelembe, hogy minden mintám szerzői jogvédelem alatt áll. Ez a minta Anna 
Nilsson tulajdona, és minden jogot fenntartok rá. Kérlek ne oszd meg a pdf fájlokat 
másokkal, helyette hivatkozz a blogomra annavirkpanna.com, ahol minden mintám 
ingyenesen megtalálható. Fonal a Favoritgarner.se-től. 

Csatlakozz az AnnaVirkpanna's Hook Up Facebbok-csoporthoz, ahol én és más csoporttagok 
örömmel segítünk, és megválaszolunk minden kérdést.  

Ha képet osztasz meg használd az #unicornmandala és az #annavirkpanna hashtag jeleket 
így én is láthatom a munkádat.  

Remélem te is legalább annyira élvezted az elmúlt heteket amennyire én. Köszönöm, hogy 
résztvettél az első körös horgolásomban! <3 Anna 


