
Karácsonyfadíszek (Nagyon egyszer ű)  

 

MÉRETEK 
Csillag: kb. 10,5 cm átmérőjű. 
Angyalszárny: kb. 9,5 cm széles és 7,5 cm magas. 
 
HOZZÁVALÓK 
Schachenmayr Catania  kötőfonal: 
Csillag: 50 g borvörös (szín: 192) Angyalszárny: 50 g 
nyersszínű (105).  
3 mm-es Milward  horgolótű és 1 vastag hímzőtű a 
fonalvégek elvarrásához. 
1 varrótű és színben illő cérna a szalagok és a gomb 
felvarrásához 
 
Minden csillaghoz: 18 cm hosszú 10 mm széles piros-
fehér kockás szalag, valamint 1 db 15 mm-es krémszínű 
gomb. 
Minden angyalszárnyhoz: 18 cm hosszú 5 mm széles 
piros-fehér kockás szalag, 18 cm hosszú 3 mm széles 
fehér szaténszalag, valamint 1 db 15 mm-es piros gomb. 
 
 
ÖLTÉSFAJTÁK 
Alapminta: Rövidpálcát és egyráhajtásos pálcát 
horgolunk. 
 
LEÍRÁS 
Csillag 
A horgolásminta alapján készítjük. 
Egy fonalgyűrűvel kezdünk. Az 1. körben 3 légszemet 
horgolunk az 1. egyráhajtásos pálca helyett, majd még 
23 egyráhajtásos pálcát horgolunk a fonalgyűrűbe. A 3. 
K után befejezzük a munkát. 
 
Angyalszárny 
A bal és a jobb szárnyat a megfelelő horgolásminta alapján készítjük. Összesen 26 
légszemmel kezdünk, és az 1. - 5. sorokat horgoljuk, eközben a 2. sortól kezdve minden 
szemet az előző sor szemeinek hátsó tagjába öltjük. 
 
BEFEJEZÉS 
A hímzőtűvel elvarrjuk a fonalvégeket. 
 
Csillag:  A csillagot benedvesítjük, blokkoljuk, szükség szerint keményítőoldattal is 
megszórhatjuk, és hagyjuk megszáradni. 
A szalag végeit egymásra fektetjük, néhány öltéssel összevarrjuk. Majd 2 szár között a 
csillagra fektetjük, és 1 gombbal lefedve felvarrjuk. 
 
Angyalszárny : A szárnyakat színükkel befelé egymásra fordítjuk, az a és b nyilak közt (= 8 
szem) összevarrjuk. A szárnyakat blokkoljuk, benedvesítjük, szükség szerint 
keményítőoldattal is megszórhatjuk, és hagyjuk megszáradni. 
A kockás és a fehér szalagot egymásra fektetjük, végeiket néhány öltéssel összevarrjuk. 
Majd a szalagokat a szárnyak összeillesztésére fektetjük, és 1 gombbal lefedve felvarrjuk 

 

 

 



Jelmagyarázat  
 

 = kezdés 
 

 = 1 légszem (légSZ) 
 

 = 1 láncszem 
 

 = 1 rövidpálca 
 

 = 2 rövidpálca ugyanabba a leöltési helybe 
 

 = 1 egyráhajtásos pálca 
 

 = 1 kétráhajtásos pálca  

 

Horgolásminta, csillag  

 

Minden jog fenntartva: MEZ Crafts 

Hungary Kft. 

Kizárólag saját felhasználásra! 



Horgolásminta, angyalszárny 

 

 

 

 
 

Minden jog fenntartva: MEZ Crafts 

Hungary Kft. 

Kizárólag saját felhasználásra! 


