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Dragon Belly kendő 
Tervezte: Johanna Lindahl 

Fordította: Majlinger Diána 

 

 

A Dragon Belly kendő kissé aszimmetrikus formájú és 

oda-vissza horgolással készül az alábbi, jobb oldali 

képen látható nyíl irányában. 

A kendő neve azért Dragon Belly (sárkányhas), mert a 

mintája engem a gyerekkönyvekben látott sárkányok 

hasára emlékeztet, téged nem? 

 

Fonal: Scheepjes Spirit 50 g, 3 gombolyag, amelyeket 

itt vásároltam: Favoritgarner.se. A 304-es színt 

használtam. 

 

Horgolótű: 4,5 mm. 

 

Méret:  A minta szerinti fonal és horgolótű 

használata esetén a kendő hozzávetőleges méretei 

a jobb oldali képen feltüntetettek szerint 

alakulnak. Fontos, hogy ez a blokkolás utáni 

méret. Ha nagyobb kendőt szeretnél, 

hozzáadhatsz sorokat a szegély elkészítése előtt. 

Nagyobb kendőhöz több fonalra lehet szükséged. 

 

Szemek ebben a mintában: 

 

Lsz – láncszem 

Lsz-ív – láncszem által alkotott ív (pl. 2-lsz-ív = 2 láncszemből alkotott ív) 

Hp – hamispálca (kúszószem) 

Rp – rövidpálca 

Erp – egyráhajtásos pálca 

Eerp - elölről horgolt egyráhajtásos pálca 

 

Az elölről horgolt egyráhajtásos pálcához segítséget a blogomon találsz: mijocrochet.se. 

 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/spirit-scheepjes/
https://favoritgarner.se/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/
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Minden sor után fordítsd meg a munkát. 

 
 

1. sor: 

 

4 lsz, 2 erp az 1. lsz-be. 

 

 

 

 

 

 
 

2. sor: 

 

4 lsz, 1 erp ugyanabba az erp-be. 1 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp 

az előző sor elején lévő 4. lsz-be. 

 

 

 

 

 
 

3. sor: 

 

2 lsz, 1 erp a köv. 1-lsz-ívbe, 1 erp a köv. erp-be. 4 erp a köv. 4-

lsz-ívbe. 

 

 

 

 

 
 

4. sor: 

 

4 lsz, 1 erp ugyanabba az erp-be. (1 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 

Eerp a köv. erp-be) 2-szer. 1 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp az 

előző sor elején lévő 2. lsz-be. 
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5. sor: 

 

2 lsz, (1 erp a köv. 1-lsz-ívbe, 1 erp a köv. erp-be) az utolsó erp-

ig a sorban. 4 erp a köv. 4-lsz-ívbe. 

  

 

 

 

 
 

6. sor: 

 

4 lsz, 1 erp ugyanabba az erp-be. (1 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 

Eerp a köv. erp-be) a sor végétől számított 3. erp-ig. 1 lsz, 

kihagyunk 1 erp-t, 1 erp az előző sor elején lévő 2. lsz-be. 

 

A szemjelölő a kendő hosszú (felső) oldalát jelöli. Ezen az 

oldalon szaporítunk. 

 
 

Ismételd az 5. és a 6. sort, amíg el nem éred a kívánt méretet. Én összesen 88 sort 

horgoltam. A 6. sorral kell befejezni a kendőt. Ezután jön a szegély. 

 

 
A szegély: 

 

Vágd el a szálat. 

A szegélyt a rózsaszín tűvel jelölt saroknál kezdjük. A 

kendő hosszú / felső oldala a jobbodon legyen és a 

kendő visszája felől dolgozz. 

Az alábbi képeken egy mini kendő látható, a szegélyt 

pedig eltérő színnel horgoltam, hogy jobban 

látszódjon. 

A szegélyt sorokban horgoljuk a kendő rövid oldalain 

(a felső szélén nem). 
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A sor: 

 

Fűzd be a fonalat hp-val az előző sor 3. lsz-énél. 2 lsz, 1 rp a köv. 1-lsz-íve. (1 lsz, 1 rp a 

köv. 1-lsz-ívbe) az utolsó 1-lsz-ívig az oldalon. 

 

1 rp a köv. erp-be, 2 lsz, 1 rp ugyanabba az erp-be (= kész a sarok). 

 

  
 

Most a sorok oldalába fogunk horgolni. 1 rp a köv. sorba. (1 lsz, 1 rp a köv. sorba) az 

oldal utolsó soráig. 1 lsz, 1 rp az 1. sor 1. lsz-ébe. Fordítsd meg a munkát! 
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B sor: 

 

1 lsz, kihagyunk 1 rp-t. 1 hp minden rp-be és 1-lsz-ívbe a sor végéig. A saroknál horgolj 1 

hp-t minden lsz-be. Az utolsó hp-t az előző sor 1. lsz-ébe kell horgolni. 

 

Ügyelj a horgolás szorosságára a hamispálcáknál, hogy ne kunkorodjon a munkád. Ha 

szükséges, használj 0,5 mm-rel nagyobb horgolótűt a hamispálcákhoz. 

 

 
 

C sor: Ez a sor nem kötelező. 

 

Most a szegély előtti utolsó sor tetejére fogunk hamispálcákat horgolni. 

 

1 lsz, 1 hp ugyanabba a szembe, ahol az A sort kezdted, lásd a képen. 

(1 hp a köv. 1-lsz-ívbe, 1 hp a köv. erp-be) az utolsó erp-ig az oldalon. 

 

  
 

A következő oldalon az első hp-t az első üres résbe horgoljuk, majd a köv. hp-t a köv. sor 

erp-jébe. Folytasd az oldal utolsó üres réséig. 

 

A képeken a rózsaszín tű jelöli, hova kell a hamispálcákat horgolni. 
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Az utolsó hp-t az 1. sor 1. lsz-ébe horgoljuk. Zárd le a horgolást 1 láncszemmel, majd 

„láthatatlan összekötéssel” az előző sor 1. lsz-ébe. 

 

 
 

Dolgozd el a fonalvégeket és blokkold a kendőt. 

 

Csinálhatsz rá rojtokat is. A blogomon találsz egy mini oktatóanyagot a gyöngyös 

rojtokról, valamint a láthatatlan összekötésről. 
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