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Bevezetés 

A horgolás és a kötés is egy nagyszerű kreatív időtöltés. Szerencsé-

re egyre többen vagyunk, akik hódolunk e tevékenységeknek. 

Szerintem sokkal többről van szó, mint egy egyszerű hobbiról, mint 

a szabadidő kellemes eltöltéséről. Bizton merem állítani, hogy né-

hány félóra öltögetés felér egy relaxációval! 

Kikapcsol, megnyugtat, és végül nem csak nekünk okoz örömet, ha-

nem annak a személynek is, akit esetleg megajándékozunk alkotá-

sainkkal. 

Több, ehhez hasonló mintagyűjteményt tervezek készíteni a jövő-

ben. Más-más témák köré csoportosítva az alkotásokat. 

Többek között tervezem horgolt ékszerek leírásait is összegyűjteni, 

külön-külön e-füzetben a fülbevalókat, nyakláncokat és karkötőket. 

Fogadjátok olyan szeretettel a sorozat első részét, amilyen szeretet-
tel én készítettem Nektek! 
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12 horgolt 

karácsonyi mécsestartó 

Hozzávalók: 

 12 db bébiételes üveg (kismamák előnyben! ) 

 vékony horgolócérna 

 horgolótű 

 kristálycukor 

 teamécses 

Szándékosan nem írtam oda, hogy milyen legyen az a horgolócérna. 

Szabadon választott! Nekem még van itthon elfekvőben Piroska hor-
golóm, de tökéletes választás az Eldorado, Anchor 10-es, stb. 

Az biztos, ha követed is a leírásaimat, akkor sem lesz két egyforma 

mécsestartó, mert a Te munkád által válik egyedivé, kap egy pluszt, 
amit csak Te tudsz belevinni, és senki más. 

Ráadásul nem is az a célom, hogy vakon kövesd a leírásaimat, ha-

nem inkább az, hogy inspirálódj, ha öltögetés közben új ötleted tá-
mad, valósítsd meg!  

Lényeg: a képeken látható mécsesek mindegyikét Eldorado fonalból 

készítettem, 1,5-ös tűvel. Egy gombóc (50 g), több mint tíz elkészí-
téséhez volt elegendő. 

Mielőtt munkához látnál, mindenképpen készíts méretpróbát, hogy 

ne érjen kellemetlen meglepetés! 

Nekem 20 szem, egyráhajtásos pál-

cákkal 5,5 cm lett. Lehet, hogy Te más 

eredményt fogsz kapni, attól függően, 
hogy szorosabban, vagy lazábban hor-

golsz. Éppen ezért az sem biztos, hogy 

Neked is megfelelő választás az 

Eldoradohoz az 1,5-ös horgolótű. 

Például a Piroska horgolócérnához a 

gyártó 0,75-1,00-es tűméreteket ajánl. Én annyira szorosan horgo-
lok, hogy ezzel a tűvastagsággal nem tudom kezelni azt a fonalat. 

Azt is 1,5-össel szoktam horgolni. (Készítettem néhány mécsestartót 

abból a fonálból is, és ugyanezekkel a szemszámokkal dolgoztam.) 
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Egy-egy mécses meghorgolása gyakorlattól és mintától függően 
egy-két órát vesz igénybe. 

Ne lepődj meg, ha először rondának, összeesettnek tűnik a munkád! 

Nagyon szépen fog mutatni, ha ráfeszül az üvegre. Inkább legyen 
egy picit szoros, mint túl laza! 

Általánosságban: mindegyik mécsestartót 50 láncszemmel kezdtem. 

50 láncszemet zártam gyűrűbe, majd három sort horgoltam 
egyráhajtásos pálcákkal. Ez a sűrű minta arra jó, hogy eltakarjuk az 

üveg csavaros nyakát!  

A negyedik sorban is egyráhajtásos pálcákkal dolgozunk, de itt már 

fel kell szaporítani a szemeket a mintáknak megfelelően kb. 64-67 
szemre. Ez sem szentírás, lehet egy picit csalni, ha nem akar pont 

kijönni a minta. Nekem az a trükk vált be, hogy először a harmadik 

szembe öltök kettőt, majd a negyedikbe, és ezt váltogattam, míg 
körbe nem értem. Na, eddig megvolnánk! 

Most jön a neheze! 

Az első 

Kész az első négy sor, kezdődhet a minta! 

5. sor: kétráhajtásos pálcákkal dolgozunk és 

láncszemekkel 

Először is horgolunk 5 láncszemet (3 szemet sor-
magasításnak), majd két pálcát kihagyunk. 

Kétráhajtásos pálca, két láncszem, két szem ki-

marad. Ezt ismételgetjük, amíg körbe nem érünk. 
(22 kis négyzetünk lesz.) 

6. sor: 13 láncszem, majd jön a tízráhajtásos pálca, amit nem a so-

ron következő kétráhajtásos pálcára öltünk, hanem ugrunk egy na-
gyot, és kihagyunk két kétráhajtásos pálcát (a köztük lévő láncsze-

mekkel együtt), és a harmadik tetejére szúrjuk le a tízráhajtásos 
pálcánkat. Most következik két láncszem, majd újabb tízráhajtásos 

pálca, amit viszont eggyel visszaöltünk, így keresztezzük a szeme-

ket. Újabb két láncszem, tízráhajtásos pálca, de most már csak egy 
kétráhajtásot kell kihagyni – az elején azért kellett trükközni, hogy a 

végén is kijöjjön az utolsó keresztezett szem – két láncszem, majd 

újabb tízráhajtásos pálca, amit eggyel visszaöltünk… és így hala-
dunk, amíg körbe nem érünk. 
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7. sor: Szusszanhatunk egyet! Itt az 5. sornak megfelelően horgo-
lunk. Ez picivel könnyebb. 

8. sor: 7+2 láncszem, majd hatráhajtásos pálcákkal haladunk kör-

be, a megszokott módon: hatráhajtásos pálca, két láncszem… 

9. sor: megegyezik az 5. és 7. sorral 

Már csak két rövid sor, és vége! 

Ez azért fontos, mert az összes mécsestartót így fejeztem be. Nem 
biztos, hogy pont a 10. és 11. sorban, a lényeg, hogy az utolsó két 

sort mindig így csináltam! 

Utolsó előtti sor: minden kétráhajtásos pálcára egy egyráhajtásos 
pálca kerül, és a megszokott két láncszem helyett most már csak 

egyet-egyet horgolunk. Így szépen szűkítjük a horgolásunk alját. 

Most jön a trükk! Mielőtt körbeérnénk, rá kell húzni a horgolásunkat 
az üvegre, és azon folytatni tovább a munkát, különben annyira ösz-

szeszűkül, hogy utána már nem fog menni! 

Utolsó sor: Csakhogy biztos legyen! Szintén egyráhajtásos pálcákat 
horgolunk, de már nem teszünk közéjük láncszemeket. Kicsit ké-

nyelmetlen így horgolni, de megoldható!  

A felesleges szálakat elrejtjük. 

Mutatom az üveget alulról is: 
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A második 

Ez az a minta, ahol úgy kell szaporítani, hogy az 

5. sorban csak 21 kis négyzetünk legyen. (64 
szem) 

5. sor: kétráhajtásos pálcákkal dolgozunk és 

láncszemekkel 

Először is horgolunk 3+2 láncszemet (3 szemet 

sormagasításnak), majd két pálcát kihagyunk. 

Kétráhajtásos pálca, két láncszem, két szem ki-
marad. Ezt ismételgetjük, amíg körbe nem érünk. 

6. sor: 8 láncszem, majd két egyszerre befejezett nyolcráhajtásos 

pálca, 9 láncszem, majd három egyszerre befejezett nyolcráhajtásos 

pálca. Ezt ismételjük, míg körbe nem érünk. 

7. sor: Lazulás! Itt az 5. sornak megfelelően horgolunk. 

8. sor: Kilenc láncszem, majd ugyanarra a leöltési helyre még két 

nyolcráhajtásos pálca kerül, két-két láncszemmel elválasztva. Két 

láncszem, ugrunk kettőt, és minden harmadik pálcára három 
nyolcráhajtásos pálcát öltünk, két-két láncszemmel elválasztva. 

Tehát ez a sor mintegy tükörképe lett a 6. sornak. 

9. sor: Itt is az 5. és 7. sornak megfelelően horgolunk. 

És elérkeztünk az utolsó két sorhoz, és az előzőekben leírtak alapján 

befejezzük a második mécsestartónkat. 

A harmadik 

Ennél a mintánál úgy kell kijönni a szaporításnak 
a negyedik sorban, hogy 66 szemünk legyen. 

Ez egy szellősebb minta.  

5. sor: 21 láncszem, 10 szem kimarad. Ezt ismé-

teljük, amíg körbe nem érünk. 

6. sor: kúszószemekkel elérjük a háromszög csú-

csát (11. láncszemet), majd 10 láncszemet hor-

golunk. A következő háromszög csúcsára (11. 
láncszemere) horgolunk egy rövidpálcát, és így 

megyünk tovább. 

7. sor: háromráajtásos pálcákat horgolunk a háromszögek csúcsai-
ra, közéjük 10-10 láncszemet. 
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8. sor: megegyezik az 5. sorral. 

9. sor: ugyanaz, mint a 6. sor 

10. sor: 3+2 szokásosan az elején, majd kétráhajtásos pálcák és 

két láncszem váltakozásával dolgozunk tovább. 

Szokott módon rögzítjük a kész horgolmányt az üvegen. 

A negyedik 

Ez egy kicsit sűrűbb minta, és nagyon nem jól néz 

ki – finoman fogalmazva –, amíg nem húzzuk rá 

az üvegre. Úgyhogy ne keseredj el a látványtól!  

5. sor: tízráhajtásos pálcákkal dolgozunk úgy, 

hogy (első szem természetesen 10+2 láncszem) 

leöltjük a tízráhajtásos pálcát ugyan oda, ahonnét 
a láncszemeket indítottuk. Újabb tízráhajtásos 

pálca, de most két szemet kihagyunk, és úgy ölt-

jük le. Két láncszem, a következő tízráhajtásost 
szintén ugyanoda öltjük, ahová az előzőt. Újabb tízráhajtásos pálca, 

és most megint két szemet kihagyunk, és így tovább… 

6. sor: Az ismerős 10+2 láncszem után tízráhajtásos pálcákkal ha-
ladunk körbe. A pálcákat 2-2 láncszemmel választjuk el. 

Nem maradt más hátra, minta 7. és 8. sorban befejezni a munkát! 

Az ötödik 

A cuki kis masnis!  

Szaporítás után 64 szemmel kell rendelkeznünk. 

5. sor: 3 láncszem, 4 db kétráhajtásos pálca, 11 

láncszem, 11 szem kimarad. 5 db kétráhajtásos 
pálca, 11 láncszem, 11 szem kimarad… Tesszük 

ezt, amíg körbe nem érünk. 

6. sor: teljesen megegyezik az 5. sorral. 

7. sor: Annyiban különbözik az előző kettőtől, 

hogy a 6. láncszem helyett egy rövidpálcával át-

fogjuk az előző kettő láncszem sort, majd utána folytatjuk a követ-
kező öt láncszemmel. 
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Ezt a három sort ismételjük még kétszer – ahogy a fényképen is lát-
szik. 

14. sor: teljesen megegyezik az 5. sorral. 

A 15. és 16. sorokban befejezzük a munkát. 

A hatodik 

5. sor: 4+5 láncszem, 5 szem kimarad, 
háromráhajtásos pálca. 5 láncszem, 5 szem kima-

rad, háromráhajtásos pálca… ezt ismétljük, míg 

körbe nem érünk. 

6-9. sor: kúszószemekkel elérjük a harmadik 

láncszemet, és onnét indítjuk a mintát: 4+5 lánc-
szem, 5 szem kimarad, háromráhajtásos pálca… 

10. sor: minden szemre horgolunk egy egy-

ráhajtásos pálcát. 

A 11. és 12. sorokban a már ismert módon befejezzük a munkát. 

A hetedik 

5. sor: 2+5, egyráhajtásos pálca, 5 láncszem, 5 

szem kimarad, egyráhajtásos pálca… Ismételjük, 
amíg a kör bezárul. 

6. sor: 2+3, két szem kimarad, rövidpálca, 3 

láncszem, két szem kimarad, egyráhajtásos pál-
ca. Újra: 3 láncszem, két szem kimarad, rövidpál-

ca, 3 láncszem, két szem kimarad, egyráhajtásos 

pálca. Ezt ismételjük! 

Az 5. és 6. sort ismételjük, amíg el nem érjük a 

megfelelő méretet. (Nekem a 15. sorig kellett is-

mételnem.) 

16. sor: 3+5, háromráhajtásos pálca, 5 láncszem, 5 szem kimarad, 

háromráhajtásos pálca, 5 láncszem, 5 szem kimarad… Ismételjük! 

A 17. és 18. sorokban befejezzük a munkát! 

Hurrá! Ez volt a hetedik üveg, amit felöltöztettünk.  
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A nyolcadik 

Ennél a mintánál is úgy kell szaporítani, hogy az 

5. sorban csak 21 kis négyzetünk legyen. (64 
szem) 

5. sor: tiszta sor! Kétráhajtásos pálcák és lánc-

szemek segítségével megalkotjuk a 21 kis négy-
zetünket, úgy, mint a második minta elkészítésé-

nél tettük. 

(Először is horgolunk 3+2 láncszemet (3 szemet 
sormagasításnak), majd két pálcát kihagyunk. Kétráhajtásos pálca, 

két láncszem, két szem kimarad. Ezt ismételgetjük, amíg körbe nem 
érünk.) 

Készítettem egy leszámolható rajzot az 5. sorral kezdve. Így sokkal 

egyszerűbb! 

1 üres négyzet: 1 kétráhajtásos pálca, 2 láncszem 

X-szel jelölt négyzet: 3 kétráhajtásos pálca 

Piros pöttyökkel jelöltem a szemeket, mert amikor tanultam horgol-
ni, beleestem abba a hibába, hogy a betöltött négyzetek nekem ösz-

szesen csak 3 pálcából álltak a szélszemmel együtt! :) Aztán csodál-

koztam, miért nem jön ki a minta! 

11. sor: 6+8 láncszem, 8 szem kimarad; ötráhajtásos pálca, 8 lánc-
szem, 8 szem kimarad. Ezt ismételjük, míg körbe nem érünk. 

A 12. és 13. sorokban szokás szerint fogyasztjuk a szemeket, és fel-

öltöztettünk egy újabb üveget!  
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A kilencedik 

Ennél a mintánál is úgy kell szaporítani, hogy az 

5. sorban 21 kis négyzetünk legyen. (64 szem) 

Kétráhajtásos pálcákkal dolgozunk, és lánc-

szemekkel. 

Ennek az elkészítéséhez is csináltam egy leszá-
molható mintát. 

1 üres négyzet: 1 kétráhajtásos pálca, 2 lánc-

szem 

X-szel jelölt négyzet: 3 kétráhajtásos pálca 

Ebben az esetben is piros pöttyökkel mutatom, hány láncszemet 

horgolunk, hány szemet hagyunk ki. 

 

A 14. és 15. sorokban szokás szerint fogyasztunk, és befejezzük a 
munkát. 

A tizedik 

Ezt a mécsestartót is a leszámolható rajz szerint 

tudjuk a legegyszerűbben elkészíteni. 

Ebben az esetben mindenegyes négyzet egy sze-

met jelöl. Az üres négyzetek egy láncszemet je-

lentenek, az X-szel jelöltek pedig egy kétráhajtá-
sos pálcát. 

A 4. sorban 64 szemre szaporítunk. 

Akkor lássuk a rajzot: 
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A 14. és 15. sorokban rögzítjük az üvegre – a már jól ismert módon. 

A tizenegyedik 

Úgy kell kihozni a szaporítást a 4. sorban, hogy a 

végén 66 szemünk legyen. Ennyi kell, hogy szé-

pen kijöjjön ez a minta. 

Mint a tizediknél, itt is egy négyzet egy szemet 

jelent. 

Üres négyzet = egy láncszem 

X-szel jelölt = kétráhajtásos pálca 

Mivel ez a minta úgy néz ki, hogy minden sorban egy szemmel ar-

rébb megyünk, ezt úgy oldjuk meg, hogy a kezdőszemnél egy kú-
szószemmel lépünk egyet. 

 

A 14. és 15. sorokban szokás szerint fogyasztunk, és befejezzük a 

munkát. 
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A tizenkettedik 

Szintén 66 szemre lesz szükségünk. 

7 szemes láncszem-ívekkel dolgozunk úgy, hogy 
5 szemet kihagyunk. Ugyanerre a leöltési helyre 

készítünk egy pikót. 

Pikó: 3 láncszem, 1 rövidpálca az első láncszembe 

6 sort készítünk így. (A kezdőszemeknél itt is al-

kalmazzuk a kúszószemet. Az ív közepéig – 4. 

szem – megyünk így el.) 

11. sor: tízráhajtásos pálcákat horgolunk minden pikóra, 5 lánc-

szem. Ezt ismételjük, amíg körbe nem érünk. 

A 12. és a 13. sorokban befejezzük a munkát. 

Végezetül: 

Én a mécsestartók aljára sima kristálycukrot szórtam, de lehet he-
lyette színes gyöngyöket, kavicsokat is tenni. Erre tettem rá a piros, 

illatos teamécsest. 

 

Kellemes időtöltést, és sok-sok gyönyörűséges horgolt mécsestartó 
örömteli elkészítését kívánom! 

Szeretettel: 

 Pekkel Edina 


