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Átlós, hátsó szálba öltött „mosórongy”  
 

 

 Ezeknek a „rongyoknak”, amiket nemrég 

100% pamutfonalból készítettem, 

csodálatos, átlós textúrájuk van, ami miatt 

imádom a kinézetüket és nagyon jól 

használhatóak akár a konyhában, akár a 

fürdőszobában. Dupla szállal és nagyobb 

tűvel horgolva alátétként is megállják a 

helyüket , de akár arctisztító kendő, vagy 

mosogatórongy is készíthető a mintával.  
Használd egészséggel!  

 

Amire szükséged lesz: 

Fonal: Alize Bahar 

Horgolótű: 2,5 mm  

Szemjelölő 

Olló 

Tű a szálvégek eldolgozásához 

Rövidítések: 

lsz: láncszem; 

sz: szem; 

rp: rövidpálca 

hsz: hátsó hurokba öltve 
ism: ismétlés 

rp2e: 2 rövidpálca egyszerre befejezve (fogyasztás)  
 

Megjegyzések: 
Természetesen más fonalat is választhatsz, mint az általam használt. Ebben az esetben válassz a 
fonalhoz illő horgolótű-méretet. Segítségként nézd meg a fonal címkéjét. Ajánlom, hogy a kisebb 
mérettel dolgozz, mert akkor kevésbé lesz szellős a munkádAz egy  lsz magasítás nem számít bele a 
sorok szemszámaiba. Nagyobb mérethez ismételd a 3. sort a kívánt méret eléréséig, és csak azután 
kezd el fogyasztani. 

Mintaleírás: 

1. sor: 3 lsz, rp a tűtől számított második szembe, rp a következő szembe. Fordíts. (2)  

2.sor: 1 lsz , 2rp hsz mindkét szembe, fordíts. (4) 

3. sor: 1 lsz, 2rp hsz az első szembe,1 rp hsz minden további szembe amíg el nem éred az utolsó 
szemet a sorban. Ebbe 2 rp hsz, fordíts.  
 

https://www.alize.gen.tr/index_eng2.php?is=urun-detay&id=130
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Ismételd a 3. sort egészen addig, amíg el nem érsz 28 sort (vagy a  kívánt méretet). Minden sor végén 
az utolós szemekbe két rp-t horgolsz; így minden sor 2 szemmel lesz hosszabb, mint az előző.  

 29. sor: 1 lsz; minden szembe 1 rp hsz. Fordíts. 

30. sor: 1 lsz; rp2e hsz az első két szembe; 1 rp hsz minden szembe, amíg már csak 2 szemed marad a 
sorban. Ebbe a két szembe rp2e hsz. Fordíts. 

 Addig ismételd a 30. sort, míg már csak 4 szemes sorod marad. Minden sor két szélső szeménél van 
fogyasztás; minden sor 2 szemmel rövidebb, mint az előző volt.  

Utolsó sor: 1 lsz, (rp2e hsz)*2. Fordíts. 1 lsz, rp2e, fordíts, 1lsz magasítás, majd egy lsz a maradék 
szembe. Elvágod és eldolgozod a fonalvéget. 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTOS:  Kérlek, jelölj meg, amikor megosztod vagy használod az általam készített mintát, képet, leírást. Ha szeretnéd 

másokkal is megosztani a munkámat, oszd meg velük valamelyik elérhetőségemet. Nézz be az oldalaimra további ötletekért, 

információkért!  

 

   https://www.facebook.com/MandalaGrdn 

  https://www.instagram.com/mandalagrdn 

   https://linktr.ee/mandalagrdn 
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