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1. oldal 

 GrapeVine mandala 
(Fordította: Szemenyei Ágnes) 
Fonal: Kartopu Organica a HobiumYarns-tól. 
Kis mérethez: 1-1 gombolyag K763 (világos rózsaszín) 
és  K1749 (sötétrózsaszín). 
Nagy mérethez: 2 gombolyag K019 (fehér) és 3 
gombolyag K920 (szürke). 
Horgolótű méret: 3 mm. 
Kis méret: kb. 44 cm. 
Nagy méret: kb. 64 cm. 

 
Jó tudni 
 

- Minden sor végén az összes szemszám zárójelben (-) feltüntetésre került. 
- A *-* közötti rész a sor végéig vagy a jelölt számban ismétlendő. 
- A (-) közötti rész ugyanabba a szembe vagy láncszemívbe horgolandó. 
- Az új színnel kezdett sorokat álló szemekkel indítottam, melyeket lsz-ekkel 

helyettesíthetsz, ha neked az kényelmesebb. 
- Azokban a sorokban, ahol nincs színváltás, a kezdés lsz-ekkel történik, hacsak a minta 

külön nem említ mást. 
- A mandala néhány sort követően “puklis” lehet, azonban ez befejezést követő nedves 

blokkolás után megszűnik. 
 
 
Színsémák 
 
 Color 1  Color 2 
Kicsi K763 világos rózsaszín K1749 sötétózsaszín 
Nagy K019 fehér  K920 szürke 
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2. oldal 

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 
Eb3erp – 3 egyszerre befejezett egyráhajtásos pálca, 3 erp-t mint egy erp-t egybehorgolunk  
ugyanabba a lszív-be. 
puff – *ráhajtás, a tűt a szembe bökjük, ráhajtás, húzzuk át a szemen és húzzuk fel a szokásos 
erp magasságáig *, ism. *-* amíg 9 hurok nem lesz a tűn, ekkor ráhajtás és húzzuk át a fonalat 
az összes hurkon. 1 lsz a puff lezárására, ez a lsz nem szémít szemnek. 
pic – pikó, 3 lsz, ksz az első szembe. 
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3. oldal 

MIntaleírás 
 
Color 1. 6 lsz, ksz-mel az első szembe gyűrűvé formálni. 
 

1. 5 lsz (1 krp + 1 lsz-nek számít), *1 krp a lszívbe, 1 lsz*, ism. *-* 11-szer. Ksz-mel a kezdő 5 
lsz 4. szemébe befejezni. (12 krp, 12 1lszív) 
 

2. Color 2. *(1 erp, 1 lsz, 1 erp) a krp-be, puff a lszívbe*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első erp-
be befejezni. (24 erp, 12 1lszív, 12 puff) 
 

3. 1 lsz, 1 rp az előző sor minden szeme közé. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (36 rp) 
 

4. Color 1. A puff utáni első rp-ben kezdeni. *3 erp, Ehkrp a puffba*, ism. *-* körben. Ksz-mel 
az első erp-be befejezni. (36 erp, 12 Ehkrp) 
 
5. *1 erp, (1 erp, 1 lsz, 1 erp) a köv. szembe, 1 erp, (1 Eherp, 2 lsz, 1 Eherp) az előző sor 
Ehkrp-jébe*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (48 erp, 12 1lszív, 12 2lszív, 
24 Eherp) 
 
6. *1 erp, 1 Eherp, 1 lsz, kihagyni a köv. lszívet, 1 Eherp, 1 erp, 1 Eherp, 1 lsz, kihagyni a köv. 
2lszívet, 1 Eherp*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (24 erp, 48 Eherp, 24 
1lszív) 
 

7. HÁTSÓ SZÁLBA öltünk. 1 rp minden szembe és lszívbe. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (96 
rp) 
 

 
1-7. sor 
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4. oldal 

8. Color 2. *1 krp az 1lszívbe öltött rp-be, 6 lsz, kihagyni 3 szemet*, ism. *-* körben. Ksz-mel 
az első krp-be befejezni. (24 krp, 24 6lszív) 
 
9. Color 1. Bármely lszívben kezdeni. *1 rp, 1 fp, 1 erp, 1 krp, pic, 1 krp, 1 erp, 1 fp, 1 rp a 
lszívbe, kihagyni a köv. krp-t*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (48 rp, 48 fp, 
48 erp, 48 krp, 24 pic) 
 
10. Color 2. A lszív első fp-jénél kezdeni. *3 Hhrp, kihagyni a pic-ót, 3 Hhrp, 1 lsz, kihagyni a 
köv. 2 rp-t*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első Hhrp-be befejezni. (144 Hhrp, 24 1lszív) 
 
11. 3 ksz, *1 rp a köv. szembe, 10 lsz, kihagyni a (2 rp, 1 lsz és 3 rp)-t, 1 rp a köv. szembe*, 
ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (24 rp, 24 10lszív) 
 
12. 3 ksz a lszívbe, *3 puff a lszívbe, 3 lsz, a köv. lszívhez ugrani*, ism. *-* körben. Ksz-mel az 
első puff tetejébe befejezni. (72 puff, 24 3lszív) 
 
13. *Puff az előző sor első 2 puff-ja közé, puff a köv. 2 puff közé, 4 lsz, rp a 3lszívbe, 4 lsz*, 
ism. *-* körben. Ksz-mel az első puff tetejébe befejezni. (48 puff, 48 4lszív, 24 rp) 
 
14. *Puff a puff-ok közé, 3 lsz, rp a 4lszívbe, 2 lsz, rp a 4lszívbe, 3 lsz*, ism. *-* körben. Ksz-
mel az első puff tetejébe befejezni. (24 puff, 48 3lszív, 24 2lszív, 48 rp) 
 

 
8-14. sor 
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5. oldal 

15. Color 1. A puff tetejébe öltött rp-vel kezdeni. *5 lsz, 3 erp a 2lszívbe, 5 lsz, 1 rp a köv. puff 
tetejébe*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (48 3lszív, 72 erp, 24 rp) 
 
16. 1 lsz, *1 rp az előző sor rp-jébe, 3 lsz, 2 erp a köv. erp-be, 1 erp, 2 erp a köv. erp-be, 3 
lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (24 rp, 48 3lszív, 120 erp) 
 
17. *1 erp a rp-be, 1 erp a 3lszívbe, 2 erp, (1 erp, 1 lsz, 1 erp) a köv. erp-be, 2 erp, 1 erp a 
3lszívbe*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (216 erp, 24 1lszív) 
 
18. 2 lsz, 1 erp a köv. szembe, *2 erp, 1 Eherp a köv. erp-be, 2 lsz, 1 Eherp a köv. erp-be, 2 
erp, Eb3erp*, ism. *-* körben. Az utolsó ismétlésnél az Eb3erp helyett 1 fp-t készíts. Ksz-mel 
az első erp-be befejezni. (96 erp, 48 Eherp, 24 2lszív, 24 Eb3erp) 
 
19.  HÁTSÓ SZÁLBA öltünk. 1 lsz, 1 rp minden szembe és lszívbe Ksz-mel az első rp-be 
befejezni. (216 sc) 
 

 
14-19. sor 
 
A kisebb méretű mandala elkészítéséhez folytasd az alábbi 20-22 sorokkal. Ha nagyobb 
méretű mandalát szeretnél, akkor kövesd a “Nagyobb változat” cím alatt szereplő 20. sort.  
 
20. Color 2. Bármely szemben kezdeni. *1 erp, 4 lsz, kihagyni 2 szemet, 1 rp, 4 lsz, kihagyni 2 
szemet*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (36 erp, 36 rp, 52 4lszív) 
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6. oldal 

21. *3 erp az erp-be, 3 lsz, kihagyni a lszívet, 1 rp a rp-be, 3 lsz, kihagyni a lszívet*, ism. *-* 
körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (108 erp, 36 rp, 52 3lszív) 
 
22. 1 lsz, *1 rp a 3 rp második rp-jébe, 3 lsz, 1 rp ugyanabba az erp-be, 1 ksz a köv. erp-be, 5 
lsz, 1 ksz a köv. erp-be*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (74 rp, 74 ksz, 36 
1lszív, 36 5lszív) 
 
Elvágni a fonalat és eldolgozni a szálakat. Nedves blokkolásra van szüksége a mandalának, 
hogy a szemek szépen kinyíljanak és a helyükre kerüljenek.  
 

      
 
Nagyobb változat 
 
20. Color 2. Bármely szemben kezdeni. *1 krp, 6 lsz, kihagyni 3 szemet*, ism. *-* körben. Ksz-
mel az első krp-be befejezni. (54 krp, 54 6lszív) 
 
21. Color 1. Bármely lszívben kezdeni. *(1 rp, 1 fp, 1 erp, 1 krp, pic, 1 krp, 1 erp, 1 hfp, 1 rp) a 
lszívbe, kihagyni a köv. krp-t*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (108 rp, 108 
fp, 108 erp, 108 krp, 54 pic) 
 
22. Color 2. A lszív első rp-jében kezdeni. *4 Hhrp, 1 lsz, kihagyni pic-t, 4 Hhrp*, ism. *-* 
körben. Ksz-mel az első Hhrp-be befejezni. (432 Hhrp, 54 1lszív) 
 
23. Ksz az 1lszívig, *1 rp az 1lszívbe, 10 lsz, a köv. 1lszívig ugrani*, ism. *-* körben. Ksz-mel az 
első rp-be befejezni. (54 rp, 54 10lszív) 
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7. oldal 

24. 3 ksz a lszívbe, *3 puff a lszívbe, 3 lsz, kihagyni rp-t*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első puff 
tetejébe befejezni. (162 puff, 54 3lszív) 
 
25. *Puff az előző sor első 2 puff-ja közé, puff a köv. 2 puff közé, 3 lsz, rp a 3lszívbe, 3 lsz*, 
ism. *-* körben. Ksz-mel az első puff tetejébe befejezni. (108 puff, 108 3lszív, 54 rp)  
 
26. *Puff a puff-ok közé, 3 lsz, rp a 4lszívbe, 2 lsz, rp a lszívbe, 3 lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel 
az első puff tetejébe befejezni. (54 puff, 108 rp, 108 3lszív, 54 2lszív) 
 

 
20-26. sor 
 
27. Color 1. *3 erp a 2lszívbe, 2 lsz, Ehrp a puffba, 2 lsz*, ism *-* körben. Ksz-mel az első erp-
be befejezni. (162 erp, 108 2lszív, 54 Ehrp) 
 
28. *2 erp a 3 erp közül az elsőbe, 1 erp a köv. erp-be, 2 erp a harmadik erp-be, 1 lsz, 1 rp az 
Ehrp-be, 1 lsz*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (270 erp, 108 1lszív, 54 rp) 
 
29. *5 erp, kihagyni a lszívet, 1 erp a rp-be, kihagyni a lszívet*, ism. *-* körben Ksz-mel az 
első erp-be befejezni. (324 erp) 
 
30. HÁTSÓ SZÁLBA öltünk. 1 rp minden erp-be. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (324 rp) 
 
31. Color 2. Bármely szemben kezdeni. *1 erp, 4 lsz, kihagyni köv. 2 szemet, 1 rp, 4 lsz, 
kihagyni köv. 2 szemet*, ism. *-* körben Ksz-mel az első erp-be befejezni. (54 erp, 54 rp, 108 
4lszív) 
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8. oldal 

 
32. *3 erp az erp-be, 3 lsz, kihagyni a lszívet, 1 rp az rp-be, 3 lsz, kihagyni a lszívet*, ism. *-* 
körben. Ksz-mel az első erp-be befejezni. (. (162 erp, 54 rp, 108 3lszív) 
 
33. 1 lsz, *1 rp a 3 erp közül a másodikba, 3 lsz, 1 rp ugyanabba az erp-be, 1 ksz a köv erp-be, 
5 lsz, 1 ksz a köv. erp-be*, ism. *-* körben. Ksz-mel az első rp-be befejezni. (108 rp, 105 ksz, 
54 3lszív, 54 5lszív) 
 
Elvágni a fonalat és eldolgozni a szálakat. nedves blokkolásra van szüksége a mandalának, 
hogy a szemek szépen kinyíljanak és a helyükre kerüljenek.  
 

 
27-33. sor 
 

 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 
#annavirkpanna-t, hogy megtaláljam és láthassam a munkádat. 

<3 Anna 


