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1. oldal 

Aziza Afterparty 
(Fordította: Szemenyei Ágnes) 
 
Fonal: Kartopu Organica, K245, K571, K576, K604 
és K787 kódszámú színekben 
Horgolótű: 3 mm 
Méret: 21 cm 
 
 
Rövidítések 
 
lsz/lszív– láncszem/láncszemív 
ksz – kúszószem 
rp – rövidpálca 
fp – félpálca 
erp – egyráhajtásos pálca 
Ehrp– elölről horgolt rövidpálca 
Eherp – elölről horgolt egyráhajtásos pálca* 
Ehkrp – elölről horgolt kétráhajtásos pálca* 
Hhrp – hátulról horgolt rövidpálca 
Hherp – hátulról horgolt egyráhajtásos pálca 
köv. – következő 
ism. - ismételni 
 
EbEh3erp – 3 Eherp ugyanazon sz, vagy különböző  sz-ek körül egyszerre befejezve (több sz-
mel is lehetséges) 
Eb3erp – 3 egyszerre befejezett egyráhajtásos pálca, 3 erp-t mint egy erp-t egybehorgolunk  
ugyanabba a lszív-be. 
Eb4erp – 4 egyszerre befejezett egyráhajtásos pálca, 3 erp-t mint egy erp-t egybehorgolunk  
ugyanabba a lszív-be. 
pop – popcorn; 5 erp ugyanabba a szembe, a tűt kihúzzuk a munkából és az első erp-be 
szúrjuk, a tűt a munka mögött vezetve az utoljára horgolt erp-be szúrjuk, ráhajtás és az 
összes szemen áthúzzuk, 1 sz-mel zárjuk (ez nem számít bele a szemek számába).   
pic – pikó, 3 lsz, ksz az első szembe. 
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Jó tudni 
 

- Minden sor végén az összes szemszám zárójelben (-) feltüntetésre került. 
- Álló szemekkel indítottam a sorokat, melyeket lszekkel helyettesíthetsz. 1 lsz = 1 rp,  2 

lsz = 1  fp stb. 
- 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. 

 
 
Mintaleírás 
 
(Világos rózsaszín) 6 lsz, ksz az első rp-be, gyűrű formálása. 
 
1. *Eb3erp, lsz4*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Eb3erp tetejébe befejezni. Elvágni a fonalat. 
(6 Eb3erp, 6 4lszív) 
 
2. (Sötétrózsaszín) Bármely 4lszívben kezdeni. *(Eb3erp, 4 lsz, Eb3erp) a lszívbe, 1 Eherp az 
előző sor Eb3erp-je körül*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Eb3erp tetejébe befejezni. Elvágni 
a fonalat. (12 Eb3erp, 6 4lszív, 6 Eherp) 
 
3. (Türkiz) Bármely 4lszívben kezdeni. *(Eb3erp, 4 lsz, Eb3erp) a lszívbe, 1 Eherp az előző sor 
Eb3erp-je körül, 1 Eherp az előző sor Eherp-je körül, 1 Eherp az előző sor köv. Eb3erp-je körül 
*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Eb3erp tetejébe befejezni. Elvágni a fonalat. (12 Eb3erp, 6 
4lszív, 18 Eherp)  
 
4. (Tengerészkék) Bármely 4lszívben kezdeni. *(Eb3erp, 3 lsz, Eb3erp) a lszívbe, 4lsz, EbEh3erp 
az előző sor Eherp-i körül, 4 lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Eb3erp tetejébe befejezni. 
Elvágni a fonalat. (12 Eb3erp, 12 4lszív, 6 3lszív, 6 EbEh3erp) 
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3. oldal 

 
1-4 sor 
 
5. (Kékesszürke) Bármely 3lszívben kezdeni. *3 rp a 3lszívbe, 1 Ehrp az előző sor Eb3erp-je 
körül, 4 rp a 4lszívbe, 1 Ehrp az előző sor Eb3erp körül, 4 rp a 4lszívbe, 1 Ehrp az előző sor 
Eb3erp-je körül*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (66 rp, 18 Ehrp) 
 
6. 1 Hherp minden egyes szem körül. Ksz-mel az első szembe befejezni. (84 Hherp) 
 
7. *Eb4erp a köv. 4 szemen keresztül, 6 lsz *, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Eb4erp tetejébe 
befejezni. Elvágni a fonalat. (21 Eb4erp, 21 6lszív) 
 

  
1-7. sor   7. sor 
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8. (Világos rózsaszín) Bármely 6lszívben kezdeni. *(1 rp, 1 fp, 2 erp, 2 lsz, 2 erp, 1 fp, 1 rp) a 
lszívbe, kihagyni a köv. lszívet*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első szembe befejezeni. Elvágni a 
fonalat. (21 csúcs) 
 
9. (Sötétrózsaszín) Bármely csúcs első rp-jében kezdeni. *4 Hhrp, pop a lszívbe, 4 Hhrp*, ism. 
*-* körben. Ksz-mel az első szembe befejezeni. Elvágni a fonalat. (21 pop, 168 Hhrp) 
 

  
8. sor   9. sor 
 
10. (Türkiz) Bármely pop-ban kezdeni. *Ehrp a pop-ba, 6 lsz, Ehkrp a 7. sor Eb4erp-je körül, 6 
lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első szembe befejezeni. (21 Ehrp, 21 Ehkrp, 42 6lszív) 
 

11. (Tengerészkék) Bármely Ehrp-ben kezdeni. *1 Ehfp, 3 erp a 6lszívbe, Eherp az Ehkrp-be, 3 
erp a 6lszívbe*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első szembe befejezeni. (21 Ehfp, 21 Eherp, 126 
erp) 
 

12. Ksz az első erp-ig, *3 rp, kihagyni az Eherp-t, 3 rp, kihagyni az Ehfp-t *, ism. *-* körben. 
Ksz-mel az első szembe befejezeni. (126 rp) 
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10. sor   12. sor 
 

13. 3 rp, *1 pic, 6 rp*, ism. *-* amíg már csak 3 szem marad a sorban, 3 rp. Ksz-mel az első 
szembe befejezeni. (126 rp, 21 pic) 
 

Vágjuk el a fonalat és dolgozzuk el a végeket. A legjobb végeredmény elérése érdekében 
javaslom a mandala blokkolását.  
 
 

 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 


