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1. oldal 

Aziza Mandala Cal -Információ 
Fordította: Ágnes Szemenye. 
 
Az Azizához Kartopu Organica, 100% mercerizált pamutfonalat használtam (125 m/50 g). A 
fonalat a Hobium Yarns-tól rendeltem itt: 
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224 
 
Bármilyen fonalat használhatsz, csak légy tekintettel a fonal vastagságára, illetve a 
horgolásod feszességére a horgolótű megválasztásánál. A méretek a mintában a saját 
mandalám, horgolásom feszességét tükrözik. Mindannyian más feszességgel horgolunk, így 
fordulhat elő az, hogy más mennyiségű fonalra lesz szükséged a mandala elkészítésénél, 
mint nekem. Nekem minden színből maradt, de lehet, hogy neked több vagy éppen 
kevesebb fonalra lesz szükséged. 
 
A minta színsémája az én elképzelésemet tükrözi. Bármilyen színt választhatsz. Ha több vagy 
épp ellenkezőleg, kevesebb színt használnálsz, az is remek, a lényeg, hogy neked tetszen az 
Aziza. Esetleg egy színből horgolnád?  
 
Nem tudom megmondani, mennyi fonalra lesz szükséged, ha módosítod a színek számát, ez 
teljesen attól függ, hogy milyen sorrendben használod a színeket. 
 
Az én Azizám összesen 450 gramm lett. Ne felejtsd el, ha más vastagságú (m/g) vagy nem 
pamut fonalat használsz, más súlyú lesz. 
 
Fonal: Kartopu Organica (125 m/50 g).  
Mennyiség: 2 gombolyag minden színből K010, K245, K571, K576, K604 és K787. 
Horgolótű: 3 mm. 
Kész méret: kb. 76 cm átmérő. 
 
Jó tudni 

- Minden színváltás után álló pálcával kezdd a sort. Ha kényelmesebb láncszemekkel 
kezdened, azzal sincs gond. 

- Ha nem váltasz színt, az első pálca helyett láncszemekkel kezdj. 
- Színváltásnál – ha más utasítás nincs – ott kezdd a sort, ahol az előzőt befejezted. 
- Minden sort az első szembe öltött kúszószemmel fejezünk be. 
- A színváltást a sor elején jelöljük rózsaszín dőlt betűkkel (-) 
- Minden sor végén az összes szem száma található (-). 
- A *-* közötti rész a sor végéig vagy a jelölt számban ismétlendő. 
- A (-) közötti rész ugyanabba a szembe vagy láncszemívbe horgolandó. 
- A [-] közötti rész több szemen keresztül ismétlendő a meghatározott számban. 
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2. oldal 

Színséma (a mintában leírt sorrendben) 
 

Az én színeim A te színeid 
  
K787 – villágos rózsaszín  
K245 – sötét rózsaszín  
K010 - fehér  
K571 – szürkéskék  
K604 – sötétkék  
K576 – türkiz  

 
Remélem ugyanoIyan szívesen dolgozol az Azizán, mint amekkora örömmel terveztem.  
Adj időt magadnak, élvezd a munkát, ne aggódj, ha kicsit lemaradsz. 
Az Aziza minta a CAL végeztével is ingyenesen elérhető marad az annavirkpanna.com 
blogomon. 
 
Számomra az a legfontosabb, hogy örömet és pihentető pillanatokat adjak, ezért kérlek, 
élvezz minden szemet és azt, hogy egy gyönyörű mandala növekszik a horoglótűd alatt. 
 

 Kérlek, vedd figyelembe, hogy minden mintám szerzői jogvédelem alatt áll. Ez a minta 
az én (Anna Nilsson) mintám, minden jogot fenntartok ezzel kapcsolatban. Kérlek, ne oszd 
meg a PDF-eket másokkal, ehelyett irányítsd őket az annavirkpanna.com blogomra. 

 Az AnnaVirkpanna's Hook Up facebook csoportomban felteheted a mintáimmal 
kapcsolatos kérdéseidet, megoszthatod a mintáim alapján készült képeidet, vagy csak 
egyszerűen  bandázhatsz más  AnnaVirkpanna rajongókkal ;)  

 Ne felejts el megjelölni a közösségi hálókon megjelenő képeiden, használd az 
#azizamandalacal és #annavirkpanna-t, hogy megtaláljam és láthassam a munkádat. 

<3 Anna

 


