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1. oldal 

Circle of Life babatakaró 
Fonal: Etrofil Puzzle, PZ008 szín a HobiumYarnstól 
Horgolótű: 4 mm 
Végső méret: 70*70 cm 
Extra: 4 szemjelölő 
 
Rövidítések 
sz – szem 
lsz – láncszem 
lszív – láncszemív 
ksz – kúszószem 
rp – rövidpálca 
fp– félpálca 
erp – egyráhajtásos pálca 
krp – kétráhajtásos pálca 
Eherp – előlről hurkolt egyráhajtásos pálca 

 
 
 
 
 
Hherp– hátulról hurkolt egyráhajtásos pálca 
köv – következő 
ism – ismétlés 
kih – kihagy  

 
V-st – v-stitch; 1 erp, 2 lsz, 1 erp ugyanabba a szembe. 
 
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.  
 

x-erp – keresztezett erp: kih.1 sz-et (kép 1), erp a köv. sz-be (kép 2), menj vissza és horgolj 1 
erp-t a kihagyott sz-be. A köv. keresztezett erp-pár elkészítéséhez: kih. 1 sz-et az előző 
sorból. Minden sz-be 1 erp készül. 
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Jó tudni: 
 

- Minden sort ksz-mel zárunk, ha mást nem ír a minta. 
- A *-* közötti rész a sor végéig vagy a jelölt számban ismétlendő. 
- A (-) közötti rész ugyanabba a szembe vagy láncszemívbe horgolandó. 
- Minden sor végén az összes szemszám zárójelben (-) feltüntetésre került. 
- Légy biztos abban, hogy nem hagytad ki a sarok utáni első sz-et (~rejtett sz.) 
- A sorok első szemeit  lsz-ekkel helyettesítettem: 1 rp = 1 lsz, 1 fp = 2 lsz, 1 erp = 3 lsz, 1 

krp = 4 lsz. 
 

Leírás 
 
1. 6 rp mágikus körbe. Ksz-mel az első sz-be zárni. (6 rp) 
 
2. 2 fp minden sz-be körben. Ksz-mel az első két lsz második lsz-ébe zárni. (12 fp) 
 
3. V-st minden szembe körben. Ksz-mel az első 5 lsz harmadik lsz-ébe zárni. (24 erp, 12 
2lszes ív) 
 
4. *(1 rp, 8lsz, 1 rp) a 2lszes ívbe, 1 rp a 2 erp közé*, ism *-* körben. Ksz-mel az első lsz-be 
zárni. (36 rp, 12 8lszes ív) 
 
5. Ksz-mel a negyedik lsz-ig. *1 rp a lszív-be, 5lsz, a köv lszívig kihagyni*, ism *-* körben. Ksz-
mel az első lsz-be zárni. (12 rp, 12 5lszes ív) 
 
6. *V-st az rp-be, 4 erp az 5lszes ívre*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 5 lsz harmadik lsz-ébe 
zárni. (48 erp, 12 V-st) 
 
7. *Pop a 2lszes ívre, 6 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első sz-be zárni. (12 pop, 72 erp) 
 
8. *(Eherp, 2lsz, Eherp) a pop körül, 6 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első sz-be. (24 Eherp, 
12 2lszes ív, 72 erp) 
 
9. *Eherp az Eherp körül, (pop, 3lsz, pop) a 2lszes ívre, Eherp az Eherp körül, 6 erp*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első lsz-be zárni. (24 pop, 24 Eherp, 12 3lszes ív, 72 erp) 
 
10. *(Eherp, 2lsz, Eherp) az Eherp+pop körül, 1 erp a lszívre, (Eherp, 2lsz, Eherp) a köv 
pop+Eherp körül, 6 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első sz-be zárni. (48 Eherp, 24 2lszes ív, 
84 erp) 
 
11. *Pop a 2lszes ívre, 2lsz, kih Eherp-t, pop az erp-re, 2lsz, kih Eherp-t, pop a 2lszes ívre, kih 
Eherp-t, 6 erp, kih Eherp-t*, ism *-* körben. Ksz-mel az első sz-be zárni. (36 pop, 24 2lszes ív, 
72 erp) 
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12. *(Eherp, 2lsz, Eherp) a pop körül, 1lsz, 1 erp a köv pop-ba, 1lsz, (Eherp, 2lsz, Eherp) a köv  
pop körül, 6 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első sz-be zárni. (48 Eherp, 24 2lszes ív, 24 
1lszes ív, 84 erp) 
 
13. Ksz-mel a 2lszes ívig, *erp a 2lszemes ívre , erp az Eherp-re, pop az 1lszes ívre, 2lsz, kih 
erp-t, pop az 1lszes ívre, kih Eherp-t, erp a 2lszes ívre, erp az Erherp-re, 6 erp, kih Eherp-t*, 
ism *-* körben. Ksz-mel az első sz-be zárni. (24 pop, 12 2lszes ív, 120 erp) 
 
14. Ksz az erp-be, *(Eherp, 2lsz, Eherp) a pop köré, 
1lsz, (Eherp, 2lsz, Eherp) a köv pop köré, 10 erp*, 
ism *-* körben. Ksz-mel az első Eherp-be zárni. (48 
Eherp, 24 2lszes ív, 12 1lszes ív, 120 erp) 
 
15. *erp az Eherp-re, erp a 2lszes ívre, kih 
Eherp-t, pop az 1lszes ívre, kih Eherp-t, erp a 2lszes 
ívre, erp az Eherp-re, 10 erp*, ism *-* körben. Ksz-
mel a kezdő 3 lsz harmadik szemébe zárni. (12 pop, 
168 dc) 
 
16. Ksz az erp-be, *( Eherp, 1lsz, Eherp) a pop 
körül, 14 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 
Eherp-be zárni. (24 Eherp, 12 1lszes ív, 168 erp) 
 
17. *erp az Eherp-re, erp az 1lszes ívre, erp az Eherp-re, 14 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel a 
kezdő 3 lsz harmadik szemébe zárni. (204 erp) 
 
Nos, itt az ideje, hogy a négy sarok jelöléséhez elhelyezzük a szemjelölőket.  
Egy szemjejölőt helyezzünk el az első szembe (sarok1), számoljunk le 50 szemet, helyezzük el 
a második szemjelölőt (sarok2), számoljunk le 50 szemet, helyezzük el a harmadik 
szemjelölőt (sarok3), számoljunk le 50 szemet, helyezzük el a negyedik szemjelölőt (sarok4) a 
köv szembe. Így most a sarok4 és sarok 1 között is 50 szem maradt. Kezdjük el a horgolást a 
köv szembe, ami a sarok1. 
 
18. *(1 krp, 2lsz, 1 krp) ugyanabba a szembe, 50 Hherp*, ism *-* körben. Ksz-mel a kezdő 6 
lsz negyedik szemébe zárni. (2 krp, 50 Hherp oldalanként) 
 
19. *1 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 7 erp, 4 fp, 30 rp, 4 fp, 6 erp*, ism *-* körben. Ksz-
mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (18 erp, 8 fp, 30 rp oldalanként) 
 
20. *3 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 9 erp, 6 fp, 26 rp, 6 fp, 6 erp*, ism *-* körben. Ksz-
mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (22 erp, 12 fp, 26 rp oldalanként) 



 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB csoport: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019 * 

Anna Nilsson engedélye nélkül az anyagok és szövegek sokszorosítása és közzététele nem megengedett. 

4. oldal 

21. *5 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 13 erp, 8 fp, 18 rp, 8 fp, 8 erp*, ism *-* körben. Ksz-
mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (30 erp, 16 fp, 28 rp oldalanként) 
 
22. *7 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 18 erp, 11 fp, 6 rp, 11 fp, 11 erp*, ism *-* körben. 
Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (40 erp, 22 fp, 6 rp oldalanként) 
 
23. *9 erp, (1 erp, 2lsz, 1 erp) a sarokra, 59 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz 
harmadik szemébe zárni. (70 erp oldalanként) 
 
24. Az első x-erp-t horgold a köv módon: 3lsz (=1 erp), 
keresztezd a 3lsz-et és horgolj egy erp-t az előző sor utolsó 
szemébe (=az első x-erp). *5 x-erp, 1 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) 
a sarokra, 1 erp (a rejtett szembe), 29 x-erp*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (34 x-
erp pár, 6 erp oldalanként) 
 
25. *7 x-erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 30 x-erp, (az első 
keresztezett erp a rejtett szembe készül)*, ism *-* körben. 
Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (37 x-erp pár, 
4 erp oldalanként) 
 
26. *8 x-erp, 1 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 1 erp, 30 x-
erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (38 x-erp pár, 6 erp 
oldalanként) 
 
27. *10 x-erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 31 x-erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz 
harmadik szemébe zárni. (41 x-erp pár, 4 erp oldalanként) 
 
28. *11 x-erp, 1 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 1 erp, 31 x-erp*, ism *-* körben. Ksz-mel 
az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (42 x-erp pár, 6 erp oldalanként) 
 
29. *25 erp, (1 erp, 2lsz, 1 erp) a sarokra, 66 erp*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (90 
erp oldalanként) 
 
30. 2lsz (NEM számít szemnek), *26 Hherp, (1 erp, 2lsz, 1 
erp) a sarokra, 66 Hherp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 
Hherp-be zárni. (92 Hherp, 2 erp oldalanként)  
 
31. *27 erp, (1 erp, 2lsz, 1 erp) a sarokra, 67 erp*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (96 
erp oldalanként)  
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32. *28 erp, (1 erp, 2lsz, 1 erp) a sarokra, 68 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz 
harmadik szemébe zárni. (98 erp oldalanként) 
 
33. *29 erp, (1 erp, 2lsz, 1 erp) a sarokra, 69 erp*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (100 
erp oldalanként) 
 
34. 2lsz (NEM számít szemnek), *30 Hherp, (1 erp, 2lsz, 1 
erp) a sarokra, 70 Hherp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 
Hherp-be zárni. (100 Hherp, 2 erp oldalanként) 
 
35. *16 x-erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 35 x-erp, (az 
első kereszetezett erp a rejtett szembe készül)*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (51 x-erp pár, 4 erp oldalanként) 
 
36. *17 x-erp, 1 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 1 erp, 35 x-erp*, ism *-* körben. Ksz-mel 
az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (52 x-erp pár, 6 erp oldalanként) 
 
37. *19 x-erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 36 x-erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz 
harmadik szemébe zárni. (55 x-erp pár, 4 erp oldalanként) 
 
38. *20 x-erp, 1 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 1 erp, 36 x-erp*, ism *-* körben. Ksz-mel 
az első 3 lsz harmadik szemébe zárni. (56 x-erp pár, 6 erp oldalanként) 
 
39. *22 x-erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 37 x-erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz 
harmadik szemébe zárni. (59 x-erp pár, 4 erp oldalanként)  
 
40. *46 erp, (2 erp, 2lsz, 2 erp) a sarokra, 76 erp*, ism *-* körben. Ksz-mel az első 3 lsz 
harmadik szemébe zárni. (126 erp oldalanként) 
 
41. 2lsz (NEM számít szemnek), *48 Hherp, (1 erp, 2lsz,. 1 erp) a sarokra, 78 Hherp*, ism *-* 
körben. Ksz-mel az első Hherp-be zárni. (126 Hherp, 2 erp 
oldalanként) 
 
42. *1 rp minden egyes szembe, addig, amíg a sarok előtt 
csak 9 szem marad, 5 fp, 4 erp, (1 krp, 1 lsz, 1 krp, 1lsz, 1 
krp, 1lsz, 1 krp) a sarokra, 4 erp, 5 fp*, ism *-* körben. Ksz-
mel az első szembe zárni. (10 fp, 8 erp oldalanként a sarok 
előtt) 
 
43. *1 rp az első krp-ig, 1 rp a krp-be, (1 rp, pic, 1 rp) az 
1lszes ívre, kih krp-t, (1 rp, pic, 1 rp) a köv 1lszes ívre, kih 
krp-t (1 rp, pic, 1 rp) a köv 1lszes ívre, 1 rp a krp-be*, ism 
*-* körben. Ksz-mel az első szembe zárni. 
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Vágd el a fonalat és dolgozd el a végeket. A jobb eredmény érdekében javaslom, enyhén 
blokkold a munkádat. 
 
A maradék fonalból készíts 4 bojtot, minden sarokra rögzíts egyet egyet. Ha nagyobb takarót 
szeretnél, ismétld az x-erp-s sorokat és a Hherp-s és sima erp-s részeket. 
 
Remélem, élvezed a mintámat. 
 

   
 

 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;)  
 

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

 Anna 

 

 


