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1. oldal 

Aziza Mandala Cal - Part 2 
(Fordította: Szemenyei Ágnes) 
13. (K571) A 10. sorban horgolunk. *1 Eherp a (1 rp, 3lsz, 1 rp) körül, 2 lsz*, ism. *-* körben. 
Ksz-mel az első szembe befejezni. A 3lszív-eket kiemelni, hogy a 13. kör előtt legyenek. (36 
Eherp, 36 2lszív) 
 

14. Amikor az (1erp, 1lsz, 1 erp) első erp-jét horgolod, bizonyosodj meg arról, hogy a 
horgolótűt mind a 13., mind a mögötte lévő soron keresztül áthúzod.  Ezzel biztosítod a 2 sor 
összeöltését. *(1 erp, 1lsz, 1 erp) az erp-be, 2 erp a lszívbe *, ism. *-* körben. Ksz-mel az első 
3lsz 3. szemébe befejezni. Elvágni a fonalat. (144 erp, 36 1lszív) 
 

   
 

15. (K787) Bármely lszívben kezdhető. (2 erp, 1 lsz, 2 erp) minden lszívbe körben. Ksz-mel az 
első erp-be befejezni. Elvágni a fonalat. (144 erp, 36 1lszív) 
 
16. (K245) Bármely erpcs első erp-jében kezdeni. *4 Hherp, 1 lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel 
az első erp-be befejezni. (144 Hherp, 36 1lszív)  
 
17. 1lsz, 1 rp ugyanabba a szembe. Minden egyes erp-be és 1lszívbe 1-1 rp. Ksz-mel az első 
rp-be befejezni. Elvágni a fonalat. (180 rp) 
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2. oldal 

Az AZIZÁ-m a 17. kör után 20 cm átmérőjű, ha nem teljesen egyeletesen fekszik, a következő 
néhány sor után tökéletes lesz. 
 
18. (K010) *3 erp a 15. sor 1lszív-ébe, 1 rp a 17. sor 1lszívbe horgolt  rp-jébe *, ism. *-* 
körben.  Ksz-mel az első erp-be befejezni. Elvágni a fonalat. (108 erp, 36 rp)  
 
19. (K604) A 3-as erpcs első erp-jében kezdeni. *Eb3erp a 3 erp-n, 2lsz, 1 erp a köv. szembe, 
2lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Eb3erp tetején befejezni. (36 Eb3erp, 36 erp, 72 
2lszív) 
 
20. Ksz a lszívbe. * Eb3erp a lszívbe, 1 Eherp a különálló erp-be, Eb3erp a lszívbe, (1 Eherp a 
Eb3erp körül, 1lsz, 1 Eherp ugyanazon Eb3erp körül)*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első 
Eb3erp tetején befejezni. (72 Eb3erp, 107 Eherp, 36 1lszív)  
 

   
 

 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 

 


