“A halász sálja” horgolásminta

A halász sálja egy mindenkinek szóló horgolásminta. Bárki képes
elkészíteni ezt a váltakozó pálcákból álló, nagyon puha és viselhető sálat a
hideg napokra. Egy kevert gyapjú fonalat választva ez a minta varázslatos
módon szinte kötött hatást kelt. Emellett, mivel a mintában csupán 1 sort
kell ismételni, kényelmesen elkészíthető, miközben a sorozatodat vagy egy
filemet nézel. Mivel én egy óceánt idéző színvilágot választottam a
mintához, rögtön egy halász jutott eszembe a tengeren egy hideg őszi
napon. Az, hogy egy ilyen vastag és meleg sálat visel, hogy melegen tartsa a
hideg tengeren. Remélem, hogy élvezni fogod ennek az ingyenes mintának
az elkészítését és minél többféle új verziót látahatok belőle a jövőben!
Theguywiththehook alias Mark Roseboom

Fonal :
Én a Scheepjes Our Tribe fonalat választottam a sálhoz, egy átlagos mérethez 3
gombolyaggal szükséges. Egy Our Tribe gombolyagot 100grammos (420m) kiszerelésben
vásárolhatsz meg. Ez a fonal 70% merino superwash és 30% polyamid keveréke, ami igazán
puha sálat eredményez. Összességében 1100-1200m fonalra van szükség.
A példámban a 970 Cypress Textiles színt használtam.

Tűméret és szükséges anyagok :
5,0 mm-es horgolótű
Fonalvarrótű
Olló

Kész méret és próbahorgolás :
A 3 gombolyag fonalból készített sál kb. 220cm hosszú és 25cm széles lesz.
Próbahorgolás: 10 sor x 60 szem kb. 8cm x 25cm

Rövidítések :
[ ] - a sor befejezése utáni szemszám
( ) – a zárójel közt szereplő rész ismételendő vagy megjegyzést tartalmaz
LSZ – láncszem
RP – rövidpálca
FP – félpálca
2EBFP– 2 egyszerre befejezett félpálca a 2 megjelölt szembe
Ism – ismételd
Sz – szem
FO – fonák oldal
SZO – színe oldal

Megjegyzések a mintához :
- Minden sor végén fordítsd meg a munkát. A forduláshoz 3 LSZ-et készíts minden sor
kezdetén. Tehát nem kell extra LSZ-et készítened a forduláshoz.
- A sál hosszát ízlés szerint változtathatod, csak ismételd tovább a sor mintáját,
- Ha szélesebb sálat szeretnél, csak adj hozzá plusz szemeket. Mindig páros számú szemet
adj hozzá, és ez alapján ismételd a soron belüli mintát többször.
- A nyomtatott betűvel írt pálcák az aktuális sorban szerepelnek, a kisbetűvel írottak pedig az
előző soroban szereplő pálcákat jelölik.
- Bár a horgolandó pálca nagyon könnyű, annak a megállapítása, hogy hova kell őket
horgolni, nehezebb lehet az írott minta olvasása alapján. Ha esetleg problémád támad az
értelmezéssel, nézd meg a minta végén szereplő fényképes illusztrációt vagy a rajzolt
mintát.
- Ha másik fonallal kézítenéd el a sálat, mindig az ajánlottnál 2 mérettel nagyobb tűt
használj, mert a minta ezt igényli. Például a Scheepjes Out Tribe ajánlott tűmérete 4mm, ez
pedig 5mm-es tűvel készült.

Leírás :
Készíts 61 LSZ-et az 5,0mm-s tűvel.
Kezdősor : Készíts 1 RP-t a tűtől számított második lsz-be, 1 RP minden szembe, majd
fordíts. [60RP]
1. sor (FO) : 1 LSZ (nem számít szemnek), 1 RP minden szembe a sor végéig. Fordíts.
[60RP]
2. sor (SZO) : 3 LSZ ( első FP + 1 LSZ), (1db 2EBFP a következő 2 szembe, 1 LSZ) 29x,
1FP az utolsó szembe. Fordíts. [2 FP/ 29 2EBFP és 30x 1LSZ]
3. sor : 3LSZ ( első FP + 1 LSZ), 1db 2EBFP a következő 2 lsz köré (lásd 1. fotó), 1 LSZ, (
1db 2EBFP az utolsó lsz köré, amibe már egy 2EBFP van horgolva és a következő még nem
használt lsz köré (lásd 3-5. fotók ) 28x. 1 FP az utolsó szem tetejébe. Fordíts. [2 FP/ 29
2EBFP és 30x 1LSZ]
Ismételd a 3. sort amíg el nem éred a kívánt hosszúságot. Mivel sorokban dolgozol, a SZO
és FO váltakozni fog.
Ha már csak kb. 30g fonalad maradt vagy elérted a kívánt hosszúságot, a következő 2 sorral
fejezd be a munkát attól függetlenül, hogy SZO vagy FO-on vagy éppen.

Befejező sor 1 : 1 LSZ (nem számít szemnek), 1RP az első szembe, 1RP minden lsz köré
és 2ebfp-be végig a soron az utolsó lsz-ig és fp-ig, hagyj ki egy lsz-et, 1RP az utolsó
szembe. Fordíts. [60RP]
Befejező sor 2 : 1LSZ (nem számít szemnek), 1RP minden szembe a sor végéig. Dolgozd
el a fonalat. [60RP]

Dolgozd el a fonalvégeket, blokkolni nem szükséges a kész darabot, de ha szükségét érzed,
nyugodtan tedd meg.
A sál befejezése után bojtokat is készíthetsz rá tetszőleges mennyiségben. Ha szeretnél
bojtot, akkor azt javaslom, vágj kb 10 darab 25 centis fonaldarabot és sodord őket össze. A
köteget húzd át két RP közt a kezdősoron és igazítsd el, hogy egyforma legyen mindkét
oldalon. Köss rá csúszócsomót. Ha mindegyik bojtot rögzítetted, vágd le őket egyforma
hosszúságúra. A fotók közt találsz részletesebb leírást is.

A fenti képeken látható, hogyan készíts FP-t egy már felhasznált lsz és egy új lsz köré. Az 1.
fotó mutatja, hogyan készítsd az elsőt, a 3-5. sotók pedig a sor folytatását mutatják.

Fentebb látható hogyan készíts bojtokat a sálra lépésről lépésre.

Minta :

A fenti ábrán jobban látszik a minta. A zöld vonalak jelzik mely
szembe kell FP-t készíteni.

Nagy köszönet a tesztelőmnek :
Anya – www.instagram.com/dutchsilence

Tervezte : the guy with the hook – 2019
https://theguywiththehook.com
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook

Fordította: Erdei Réka

Minden szerzői jog a tervező tulajdonában áll és bármilyen felhasználása a tervező engedélyéhez
kötött. Ne másold, ne oszd meg és nyerészkedj ezen a mintán. 2019 eleje óta a tervező a nemzetközi
szerzői jogi védelmi szabályokat alkalmazza, melyek a világ összes országára vonatkoznak. Ez
magában foglalja azokat az országokat is, melyek nem egyeztek bele az ezen szabályozás szerinti
működésbe. Az elmúlt hónapokban és években mindennapossá vált a horgolásminták tervezőktől
(engem is beleértve) való eltulajdonítása, így nincs más választásom, mint szigorítani a szerzői jogom
érvényesítését szigorítani. Amennyiben bármilyen módon a Telegram/Whatsapp csoportokban,
közösségi médiában, titkos csoportokban vagy honlapokon megosztásra kerül a minta, a tervező jogi
lépéseket tesz.
Mivel ez egy ingyenes minta, így a barátokkal, családdal való megosztása megengedett. Kereskedelmi
célokra viszont a szerző jóváhagyása nélkül nem használható. Lépj velem kapcsolatba, amennyiben
oktatáshoz, tanfolyamokhoz vagy bármilyen más értékesítéssel kapcsolatos tevékenységhez
szeretnéd felhasználni.
A mintából készült darab szabadon árusítható. Szeretném, ha megjelölnél, mint tervezőt, amikor
bemutatod a készülő darabot vagy készterméket. Kérlek használd a #crochetedfishermensscarf -t a
közösségi médiában, hogy megkönnyítsd a keresést.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm, hogy elkészítetted ezt a mintát. Sok erőfeszítés, idő és
kreativitás van ebben az alkotásban, és minden egyes darab miatt, ami készül belőle, megéri a
munkát.

Mark alias the guy with the hook

