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AMIGURUMI GYORSTALPALÓ 
 



http://akciosfonal.hu 2 https://www.facebook.com/AkciosFonal/ 

 

 
 
Az amigurumi egy japán horgolási technika. Maga a szó horgolt, illetve kötött 
játékot jelent, az ami (horgolt, kötött) és a nuigurumi (kitömött játékfigura) szavak 
összetételéből keletkezett.  
Leginkább állatfigurákat készítenek ezzel a technikával, de más különféle bábuk, 
tárgyak megalkotásához is kedvelt módszer. Az eredeti japán figurák aránytalanul 
nagy fejjel és bájos arccal rendelkeznek, de az egyre szélesebb körű 
elterjedésnek köszönhetően ez ma már nem számít alapkövetelménynek. 

Az amigurumi figurák készítése nagyon szórakoztató elfoglaltság, amely nem 
igényel komolyabb horgoló tudományt. Viszonylag rövid idő alatt készíthetünk 
egyedi bűbájos figurákat saját kedvünkre vagy mások örömére. Akit egyszer 
„megfertőz” az amigurumi figurák készítése, biztosan nem tud szabadulni ettől a 
tevékenységtől 

A sikeres munkához el kell sajátítani néhány alapvető dolgot, hogy az első 
amigurumit sikeresen el tudjuk készíteni.  
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MIT JELENT AZ AMIGURUMI? 
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1. MINTA 

Először is el kell döntenünk, hogy milyen figurát szeretnénk készíteni. Ha kezdők 
vagyunk az amigurumi készítésében, válasszunk egyszerű, könnyen elkészíthető, 
kevés részletet tartalmazó mintát. Az interneten találhatók ingyenes, szabadon 
felhasználható és megvásárolható minták egyaránt. Talán szerencsésebb kezdőként 
mintát vásárolnunk, mert sokkal részletesebb útmutatót, ábrát tartalmaznak, amely 
nagyban megkönnyíti a figurák sikeres elkészítését. 

2. FONAL 

Az amigurumi figurák készítéséhez nagyon sokféle fonal közül 
választhatunk: pamut, gyapjú, akril, különféle növényi rostokat 
tartalmazó fonalak stb., de ha körülnézünk az amigurumi 
honlapokon, vagy megkérdezünk valakit, aki amigurumit készít, 
hogy milyen fonalat használ legtöbbször a válasz akril. 
 
Ennek több oka is van.  

- az akril fonal a többi fonallal összehasonlítva jóval olcsóbb, 
- sokféle színben kapható, 

- a figuráknak jó tartást ad, 

- mosógépben is mosható. 

 
Természetesen érdemes kísérletezni mindenféle fonallal, hiszen a legtöbb figura 
elkészítéséhez még egyetlen gombolyagnyi fonalra sincs szükségünk, így a drágább 
fonalakból is viszonylag olcsón dolgozhatunk. 
Ha több színből álló figurát készítünk, akkor fontos, hogy mindegyik szín azonos 
vastagságú és összetételű fonalból legyen, ellenkező esetben ugyanis nem lesz 
arányos méretű a figuránk. 

3. HORGOLÓTŰ 

A horgolótű mérete a fonal vastagságától függ. 
Ajánlatos, hogy legalább egy számmal kisebb 
méretű horgolótűt használjunk a figura 
elkészítéséhez, mint amit a fonalhoz ajánlanak. A 
kisebb horgolótű segítségével lehetővé válik, hogy a 
szemek szorosan álljanak össze, és ne legyen 

látható a figura töltőanyaga. Az egyes fonalakhoz a megfelelő méretű horgolótű 
kiválasztásában segít a tapasztalat. Készítsünk mintát más-más méretű horgolótűvel, 
így ki tudjuk választani melyik tűvel a legszebb az elkészült munkánk. 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
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4. TÖMŐANYAG 

A figurák kitöméséhez leginkább a szintetikus töltőanyag 
felel meg a legjobban. Ennek az anyagnak a 
használatával a figurák nem veszítik el formájukat és 
még mosás után is visszanyerik eredeti formájukat. 

 

5. SZEM, ORR  

Az orr, a szem kialakításához, használhatunk 
gombok, gyöngyöt biztonsági szemet, vagy 
magunk is hímezhetünk. 3 éves korig 
mindenképp biztonságosabb, ha hímzéssel 
kerülnek az arcra a felsorolt darabok. A 
gomb, a gyöngy és a biztonsági szemek 
használata veszélyes lehet, ha ezek az apró 
kiegészítők szájba kerülnek. 

 

6. TŰ, OLLÓ, JELÖLŐ 

A figurák részeit a horgoláshoz használt fonallal varrjuk egymáshoz, ezért szükséges 
egy nagyobb lyukú, tompa végű merkelőtű beszerzése. 

Ezeken kívül szükséges egy éles olló, illetve a horgolt sorok jelöléséhez készen 
kapható jelölő, de egy gemkapocs vagy elütő színű fonal is megteszi. 

 

  

                          Tű                                                     Olló                               Jelölő 
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A horgolótű tartásának leggyakoribb módjai: 

1.        2. 

 

1. Az egyik fogás a ceruzafogás, amikor a mutató és hüvelyk ujjukkal fogják a 
horgolótűt. 

2. A másik fogási technika pedig a „kés”, amikor úgy fogjuk „marokra” a horgolótűt, 
mint a kést szeleteléskor. A késfogással történő technika a gyakoribb, én magam 
is így horgolok. 

A fonal tartása (késfogás esetén) 

Először a kisujj köré tekerjük egyszer a fonalat, 
ezután vezetjük el a tenyerünkben a szálat, 
majd a mutatóujjunkra is rátekerjük a fonalat. 
Jobbkezeseknél jobb kézben a horgolótű, 
balban a fonal, balkezeseknél fordítva. 

 

Horgolás közben a jobbkezesek kéztartása 

A leírtak megértéséhez segítség a következő posztban szereplő videó: 
http://horgolastanfolyam.blogspot.hu/2011/03/vegyuk-kezunkbe-dolgokat.html 

KÉZTARTÁS 
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Az amigurumi figurák horgolásához elengedhetetlen a láncszem és a rövidpálca 
horgolásának ismerete. Aki először próbálja elsajátítani ezeket az alapöltéseket, a 
tanuláshoz válasszon vastagabb fonalat és hozzá illő tűt, hogy könnyebben menjen a 
munka. 

 

1. Láncszem 

1   2   3   4 

 

1. Az első láncszemhez a szál végéből kört formálunk, a horgolótűt beleszúrjuk, a 
szálat beleakasztjuk a horgolótű kampójába és áthúzzuk a körön. 

2. Az elkészült láncszem mellett a tűn egy hurok van. 
3. A szálat áthúzzuk a tűn lévő hurkon. 
4. A lépéseket annyiszor ismételjük, ahány láncszemből álló láncszemsort 

szeretnénk készíteni. 
 
Fontos, hogy a láncszem ne legyen se túl szoros, se túl laza. Addig gyakoroljuk, 
amíg minden láncszemünk egyformán néz ki és a horgolás a lazán megy, és nem 
tartjuk görcsösen a horgolótűt. 

 

GYAKORLÁS! GYAKORLÁS! GYAKORLÁS! 

 

ALAP ÖLTÉSEK 
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2. Rövidpálca 

 

 
 

Láncszem sort készítünk. A láncszembe öltve készítjük el a rövidpálcákat. 
 
1. Szúrjuk a horgolótűt a következő szembe! 
2. Hajtsuk a szálat a tűre és húzzuk át a szemen! 
3. Hajtsuk a szálat ismét a tűre és húzzuk át egyszerre a tűn lévő mindkét hurkon! 
 
A rövidpálca az amigurumi készítésének alapöltése, ebből épül fel minden figuránk. 
Az amigurumi figurák kialakításánál körkörösen horgolunk, de aki még nem tud 
horgolni, az a rövidpálcát egyenes horgolással gyakorolja.  

Gyakorlás: 

1. Készítsünk 11 láncszemet! 
2. A 11 láncszembe 10 rövidpálcát horgolunk. Az 1. láncszem magasításként 

szolgál a sorban, tehát a 2. szembe készítjük az 1. rövidpálcát az ábra 
alapján. Ha jól dolgozunk, akkor 10 rövidpűlcánk lesz a sorban. 

3. Megfordítjuk 90 fokkal a munkát és elkezdjük horgolni a 2. sor rövidpálcát. 
Először 1 láncszemet horgolunk, ez a sor magasító, majd a 2. szemtől kezdve 
már minden szembe egy rövidpálcát horgolunk. 
Ezt ismételjük soronként, amíg nem megy gördülékenyen a rövidpálca 
horgolása. 
 

A leírtak megértésséhez nagy segítség az alábbi 
videó: 

 

Horgolóiskola oktatóvideók – 1. rész: 

Láncsor és rövidpálca 

https://www.youtube.com/watch?v=9Yu6f_QXpLw 
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Az amigurumi figurák horgolása spirál alakban horgolt rövidpálcákkal történik. A 
horgolást a MAGIC RING mágikus körrel (vagy állítható huroknak is nevezik) 
kezdjük. Ez a kezdés biztosítja a tökéletes lyuk nélküli kezdést. 

Kövesd az egyszerű utasításokat a mágikus gyűrű elkészítéséhez! 

     

Tekerjük a fonalat kétszer a bal kéz mutatóujjára! (A) - Szúrjuk a horgolótűt a 
hurokba, és hajtsuk rá a fonalat. (B) - Húzzuk át a hurkon! (C) - Hajtsuk a fonalat a 
tűre, majd készítsünk egy láncszemet! (D) 

 

    
 
Elkészült az első láncszem (E) - Szúrjuk a horgolótűt a hurokba, hajtsuk rá a fonalat, 
húzzuk át a hurkon! (F) - Hajtsuk a fonalat a tűre, majd húzzuk át a tűn lévő hurkon! 
(G) - Elkészült az első rövidpálca. (H) 
 
F-H lépéseket ismételjük meg ahányszor szükséges. 
 
A mágikus kör elkészítésének megértéséhez sokat segít 
ez a magyar nyelvű oktatóvideó: 
 

Horgolóiskola oktatóvideók – 2. rész: 

Amigurumi, kezdőkör, mágikus kör 

https://www.youtube.com/watch?v=bo0SDLCiNhg

MÁGIKUS GYŰRŰ KÉSZÍTÉSE 
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Az amigurumik horgolásánál elkerülhetetlen a szemek számának szükség szerinti 
növelése, illetve csökkentése, hiszen így érjük el a térbeliséget. 

Amikor a szemszámot növeljük, szaporításról beszélünk. Ezt úgy érjük el, hogy egy 
szembe kétszer horgolunk. Amikor a szemek számát csökkentjük, az a fogyasztás, 
ebben az esetben a két egymást követő pálcát csak félig készítjük el, majd a 
következő lépésben a tűn lévő szemeken egyszerre húzzuk át a fonalat. Ennél a 
módszernél sokkal szebb felületet lehet elérni a láthatatlan fogyasztással. Érdemes a 
láthatatlan fogyasztást elsajátítani, ha egyenletes szép felületet szeretnénk elérni. 

SZAPORÍTÁS 

 

 

 

 

FOGYASZTÁS 

 

 

Nézd meg videón is! 

Horgolóiskola oktatóvideók – 3. rész: 

Szaporítás és fogyasztás 

https://www.youtube.com/watch?v=LanInXPDlKY 

 

FOGYASZTÁS ÉS SZAPORÍTÁS 
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Az eddig tanultak alapján, miután ismerjük a láncszem, rövidpálca, mágikus kör, 
szaporítás, fogyasztás készítésének módját, neki foghatunk a legegyszerűbb alakzat 
a gömb horgolásának elsajátításához. A legtöbb figura készítésének alapjául szolgál 
a fej, a test, láb stb. kialakításához. 

GÖMB HORGOLÁSA 

Szükséges eszközök: 

Horgolótű, fonal, jelölő fonal, tű és szintetikus töltőanyag. 

Szükséges technikai tudás: 

- mágikus körkészítése, 
- rövidpálca horgolásának ismerete, 
- szaporítás, fogyasztás ismerete, 
- a forma befejezésének ismerete. 

A gömb elkészítésénél használt rövidítések: 

rövidpálca: rp szaporítás: szap fogyasztás: fogy 

az ismétlések jelölése: például: hatszor ismételjük: ism 6x 

Leírás: 

Az egyes sorok végét jelöljük meg más színű fonallal vagy gemkapoccsal, hogy a 
körbehorgolásnál ne veszítsük el a sorok kezdetét és végét. (Lásd videó!) 

FONTOS! A horgolásunk színe, ami a gömb külső látható oldala lesz, mindig a 
horgolás felénk néző oldala. 

1. Mágikus kört készítünk 6 rövidpálcával (6rp). 
2. Minden szembe 2 rövidpálcát horgolunk, szaporítunk, így 12-re növeljük a 

pálcák számát (12). 
3. 1rp, 1szap ismétlés 6x (18). 

Jelentése: 1 rövidpálcát horgolunk, majd minden 2. szembe szaporítunk, 
vagyis 2 rövidpálcát horgolunk, ezt ismételjük hatszor. 

4. 2rp, 1szap ismétlés 6x (24). 
Jelentése 2 rövidpálcát horgolunk, majd a 3. szembe szaporítunk, ismétlés 
hatszor. 

KÖR ÉS GÖMB FORMÁK 
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5-7. minden szembe 1rp (24) Jelentése: nem szaporítjuk tovább a szemeket, 
hanem az 5-6-7. sorban minden szembe 1 rövidpálcát horgolunk. Ezzel kezd 
kialakulni az eddigi kör formából a gömb formánk. 

8. 2rp, 1 fogy ismétlés 6x (18) Jelentése: fogyasztani kezdünk a 8. sortól, 6 
szemmel csökkentjük a szemek számát, 2 rövidpálcát horgolunk, majd a 3. és 
4. szemet egyszerre horgoljuk le fogyasztunk. 

9. 1rp, 1fogy ismétlés 6x (12) Jelentése: 1 rövidpálcát horgolunk, majd a 2. és 3. 
szemet egyszerre horgoljuk le fogyasztunk. 

Mielőtt az utolsó sorhoz fognánk a még meglévő résen át kitömjük a kis gömb 
formánkat. 

Nem szabad túl keményre töltenünk, mert a fonalat széthúzza a tömőanyag és a 
réseken át kilátszik a tömés, ami nem szép látvány. 

Most befejezzük a még meglévő rés horgolását! 

10. fogy 6x (6) Jelentése: az 1. és 2. szemet egyszerre horgoljuk le fogyasztunk, 
hatszor ismételjük amíg a szemek száma 6 marad. 

Elvágjuk a fonalat a végén kb. 20 cm-t ráhagyunk. A fonalat áthúzzuk az utolsó 
hurkon, hogy ne tudjon kibomolni a horgolásunk. 

A befejezéshez a 20 cm-es fonalat befűzzük a tűbe, majd a rést ősszehúzzuk a tű 
segítségével a videón látható módon. 

Ezzel elkészült a gömb alakzatunk. Amiből kis fantáziával fejet, labdát, több gömb 
összekapcsolásával pedig akár kukacot stb. is készíthetünk. 

Addig gyakoroljuk, amíg könnyedén nem megy a gömb horgolása, mert nem sok 
lépés választ el bennünket már egy bonyolultabb figura elkészítésétől. 

A leírtak elkészítését segítő videó: 

Horgolóiskola – 4. rész: 

Amigurumi fogyasztás, töltés, befejezés 

https://www.youtube.com/watch?v=0h8lxPsxSD8 
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KÚP FORMA HORGOLÁSA 
 
Az amigurumi figurák különböző alakzatok (gömb, henger, kúp, stb.) 
összekapcsolásával jönnek létre. 
Az előző fejezetben megtanultuk, ha a szemek számát minden körben egyenletesen 
6 öltéssel növeljük a végén egy lapos kört kapunk. Abban az esetben viszont, ha 
azonos számú öltéssel növeljük a köröket 1 és 5 között kúp formát kapunk. 
Ha csak egy öltéssel növeljük minden körben a szemek számát egy szinte cső alakú 
szűkebb kúpot kapunk. Minél nagyobb számmal növeljük körönként a szemek 
számát egyre szélesebb kúpot kapunk. Az 5 szemmel történő növelés már közel áll 
egy lapos körhöz. 
 
A különböző kúpok készítésének ismerete később sokat segít a figurák készítésénél. 
Ezekből a formákból készíthetünk fület, csőrt, szárnyat, kalapot stb. figuráinkhoz. Sok 
kísérletezéstől mentesülünk, ha tudatosan alkalmazzuk a tanultakat. 
 
Így kell kúpot horgolni. 
 
Rövidítések: rövidpálca = rp szaporítás = szap ismétlés = ism 
Pl.: *1 szap, 2 rp* ism 2x jelentése= egy szaporítás, 2 rövidpálca ismétlés kétszer 
 

1. Kúp egy szemmel nő soronként 
1.  bűvös kört készítünk 6 rövidpálcával (6) 
2.  1 szap az első szembe, 5 rp    (7) 
3.  1 szap az első szembe, 6 rp    (8) 
4.  1 szap az első szembe, 7 rp    (9) 
5.  1 szap az első szembe, 8 rp     (10) 
6.  1 szap az első szembe, 9 rp    (11) 
7.  1 szap az első szembe, 10 rp  (12) 
8.  1 szap az első szembe, 11 rp  (13) 

 

2. Kúp 2 szemmel nő körönként 
1. bűvös kört készítünk 6 rövidpálcával  6) 
2. 1 szap az első szembe, 2 rp  (8)  
3. *1 szap az első szembe, 3 rp* ism 2x   (10) 
4. *1 szap az első szembe, 4 rp* ism 2x   (12) 
5. *1 szap az első szembe, 5 rp* ism2x   (14) 
6. *1 szap az első szembe, 6 rp* ism 2x    (16) 
7. *1 szap az első szembe, 7 rp* ism 2x   (18) 
8. *1 szap az első szembe, 8 rp* ism 2x   (20) 

KÚP FORMÁK 
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3. Kúp 3 szemmel nő körönként 
1. bűvös kört készítünk 6 rövidpálcával  (6) 
2. *1 szap az első szembe, 1 rp* ism 3x  (9) 
3. *1 szap az első szembe, 2 rp* ism 3x  (12) 
4. *1 szap az első szembe, 3 rp* ism 3x  (15) 
5. *1 szap az első szembe, 4 rp* ism 3x  (18) 
6. *1 szap az első szembe, 5 rp* ism 3x  (21) 
7. *1 szap az első szembe, 6 rp* ism 3x  (24) 
8. *1 szap az első szembe, 7 rp* ism 3x  (27) 

 

4. Kúp 4 szemmel nő körönként 
1. bűvös kört készítünk 4 rövidpálcával  (4) 
2.  minden szembe 2rp    (8) 
3. *1 szap az első szembe, 1 rp * ism 4x  (12) 
4. *1 szap az első szembe, 2 rp* ism 4x (16) 
5. *1 szap az első szembe, 3 rp* ism 4x (20) 
6. *1 szap az első szembe, 4 rp* ism 4x  (24) 
7. *1 szap az első szembe, 5 rp* ism 4x  (28) 
8. *1 szap az első szembe, 6 rp* ism 4x  (32) 

 

5. Kúp 5 szemmel nő körönként 
1. bűvös kört készítünk 5 rövidpálcával  (5) 
2.  minden szembe 2 rp   (10) 
3. *1 szap az első szembe, 1 rp * ism 5x (15) 
4. *1 szap az első szembe, 2 rpr* ism 5x (20) 
5. *1 szap az első szembe, 3 rp* ism 5x (25) 
6. *1 szap az első szembe, 4 rp* ism 5x (30) 
7. *1 szap az első szembe, 5 rp* ism 5x (35) 
8. *1 szap az első szembe, 6 rp* ism 5x (40)  
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HENGER FORMA HORGOLÁSA 

Az eddigi leckék alapján már tudunk gömb, kúp, kör formákat horgolni, most a 
henger forma horgolását ismerjük meg. 

A henger forma lehet nyitott, vagy zárt végű attól függően mire szeretnénk 
felhasználni. 

1. NYITOTT HENGER FORMA 

A kezdéshez egyszerűen annyi láncszemet horgolunk, amilyen átmérőjű henger 
formára van szükségünk A láncszem végeit összekapcsoljuk és körbe horgolva 
minden láncszemre rövidpálcákat horgolunk. A henger hosszúságát igény szerint 
horgoljuk. Ez a forma szerepelhet az amigurumi figuránk nyaka, karja, lába, 
törzseként is. 

      

N 

2. ZÁRT HENGER FORMA 

Az amigurumi figurák végtagjait legtöbbször egy egyszerű zárt henger forma képezi. 
Ennek a formának az elkészítését a zárt végén kezdjük soronkénti szaporítással 
mindaddig, amíg el nem érjük a kívánt méretű hengert. 

Pl.: 

1. 1. sor: mágikus gyűrűt készítünk 6 láncszemmel 
2. 1 rövidpálca, 1 szaporítás 3x ismételjük  (9) 
3. 2 rövidpálca, 1szaporítás ismétlés 4x   (12) 
4. minden szemre 1 rövidpálca    (12) 
5. ismételjük a 4. sort mindaddig, amíg el nem érjük a kívánt hosszúságot. 

Ha kitömjük az elkészült formát, akkor lehet a figuránk karja, lába stb. 

HENGER FORMÁK 
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AZ EGYES RÉSZEK EGYMÁSHOZ RÖGZÍTÉSÉNEK MÓDJA 

Az amigurumi figurák készítésénél a szép egyenletes horgolás mellett legalább olyan 
fontos, hogy megtanuljuk a fáradtságos munkával meghorgolt figurákat esztétikusan 
összeállítani. Egy rosszul összevarrt figura tönkreteheti az egész figurát. Az egyes 
részek összevarrásánál törekedni kell arra, hogy az öltések ne látszódjanak. A páros 
testrészek szimmetrikusak legyenek. A figurára jellemző karakterjegyeket 
igyekezzünk megjeleníteni. 

Az egyes részek összevarrásának különböző módjai vannak: 

1. Két nyitott darab összevarrása pl.: a fej és törzs összevarrása 
2. Egy nyitott és zárt darab összevarrása pl. a törzs és lábak, vagy karok 

összevarrása 
3. Egy zárt és egy lapos nem kitömött darab összevarrása pl.: a fej és fül 

összevarrása 

A felsoroltak elsajátítására minden magyarázat helyett az alábbi videók megtekintése 
sok segítséget nyújt.  

Egy nyitott és zárt darab összevarrásának 
módja 

https://www.youtube.com/watch?v=bsG_mX-Hga4 

 

 

Két nyitott darab összevarrásának a módja 

https://www.youtube.com/watch?v=bsOBQsRWkm4 

 

 

Egy zárt és egy lapos darab összevarrásának 
módja 

https://www.youtube.com/watch?v=ybQhe1GJ9G0&in
dex=7&list=PLwtjeAKAkmanXe93LoziTjjm2XBwZ31p

1 

MUNKA BEFEJEZÉSE 
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Az eddig tanultak gyakorlására készítsük el GYURI, a papagáj figuráját. 

 

GYURI, A PAPAGÁJ 

 

SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK 

Fonal: ICE YARN 100% akril fonal (250 m / 100 
gramm) 15 g türkizkék, 5 g narancssárga, 20 g 
világoskék,  

Tömőanyag: 20 g szintetikus vatta 

Eszközök: horgolótű 3,5 mm-es, tű, olló, 2 db 
biztonsági szem 

 

SZÜKSÉGES TECHNIKAI TUDÁS 

- rövidpálca horgolása, 

- kezdő kör (mágikus gyűrű) ismerete, 

- fogyasztás, szaporítás ismerete, 

- a színek váltásának ismerete, 

- az egyes darabok egymáshoz varrásának ismerete. 

A papagáj csőrének, lábának, farkának kialakításához a kúp formák horgolásánál 
tanultak jól hasznosíthatók. A csőr kúp formája soronként 3 szemmel, a farok 
soronként 2, a lábak soronként 1 szemmel növekednek 

 

A LEÍRÁSBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 

láncszem: lsz  rövidpálca: rp fogyasztás: fogy  

szaporitás: szap A * ---* jelek közt lévőket ismételni kell az adott sorban. 

GYAKORLAT 
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FEJ 

Narancs színű fonallal a csőrnél kezdjük a horgolást.  

1. bűvös kört készítünk 6 rövidpálcáva  (6) 

2. *1 szap , 1rp* ism 3x  (9) 

3. *1 szap, 2rp * ism 3x  (12) 

4. *1 szap, 3rp* ism 3x  (15) 

5. *1 szap, 4rp* ism 3x  (18) 

6. *1 szap , 5rp* ism 3x (21) 

7. * 1 szap, 6 rp* ism 3x (24) 

Színváltás türkizkék színnel folytatjuk- 

8. *1 szap, 7rp* ism 3x  (27) 

9-14. minden szembe 1rp  (27) 

A 11. sorban helyezzük el a két biztonsági szemet. 

15. * 7rp, 1fogy* ismétlés 3x  (24) 

16. *2rp, 1fogy* ismétlés 6x  (18) 

Tömjük ki a fejet. 

17: * 1 rp, 1 fogy* ismétlés 6x  (12) 

18: fogyasztunk 6x    (6) 

Elvágjuk a fonalat, tű segítségével összevarrjuk a nyílást. 

 

TEST 
Világoskék fonalból készül. 

1: 6rp-val készítünk mágikus gyűrűt 

2: 6 szap (minden szembe 2 rp) (12)  

3: *1rp, 1szap* ismétlés 6x (18)  

4: Minden szembe 1rp   (18) 

5: *1szap, 2rp* ismétlés 6x  (24)  

6: minden szembe 1rp   (24) 

7: *1szap, 3rp* ismétlés 6x  (30)  

8: Minden szembe 1rp   (30) 

9:*1szap, 9rp* ismétlés 3x  (33) 
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10-17: minden szembe 1 rp  (33) 

18: *9rp, 1fogy* ismétlés 3x  (30) 

19: *8rp, 1fogy* ismétlés 3x  (27) 

20: *7rp, 1fogy,- ismétlés 3x (24) 

21: *6rp, 1fogy* ismétlés 3x  (21) 

22: *5rp, 1fogy* ismétlés 3x  (18) 

23: *4rp, 1fogy* ismétlés 3x  (15) 

24: *3rp, 1fogy* ismétlés 3x  (12) 

Ezután kitömjük a papagáj testét. 

25: 6x fogy  (6) 

Elvágjuk a fonalat, majd összevarrjuk a nyílást.  

 

LÁB 2 db 

Narancssárga színű fonalból készítjük. 

1. bűvös kört készítünk 6 rövidpálcával (6) 

2. 1 szap az első szembe 5 rp (7) 

3. 1 szap az első szembe 6rp (8) 

4. 1 szap az első szembe 7rp (9) 

5. 1 szap az első szembe 8rp (10) 

6. 1 szap az első szembe, 9rp (11) 

7. 1 szap az első szembe, 10 rp (12) 

Elvágjuk a fonalat. A lábat kitömjük. 

 

SZÁRNY 2 db 

Türkizkék fonalból készül 

1: 6rp-val készítünk mágikus gyűrűt 

2: 6 szap (minden szembe 2 rp) (12)  

3: *1rp, 1szap* ismétlés 6x  (18)  

4: *1szap, 2rp* ismétlés 6x  (24)  
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A kapott kör alakot félbehajtjuk. A félkört a körív mentén összehorgoljuk. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS 

1. Varrjuk a fejet a testhez. (Zárt alakzat rögzítése zárt alakzathoz.) 
2. Varrjuk fel a szárnyakat két oldalt szimmetrikusan 
3. Varrjuk fel a két lábat (Nyitott alakzat rögzítése zárt alakzathoz. 

Ezzel el is készült a papagájunk. Gyurika szép. ☺ 

 

További jó amiguruzást kíván az Akciós Fonal webáruház. 
 

 

Ha bármilyen kellékre van 
szükséged, keresd fel 
weboldalunkat vagy hívd 
vevőszolgálatunkat! 

 

 

http://akciosfonal.hu vevoszolgalat@akciosfonal.hu 

+36 30 725-1550 Kövess minket a Facebookon is, 
hogy értesülj akcióinkról és napi 
kötési, horgolási és amigurumi 
tippjeinkről!  

 


