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 All Colors Mandala 

 

Tervezte: Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Fordította: Majlinger Diána 

 

Ez a minta kizárólag személyes használatra készült 
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Alapanyagok: 
 

Fonal:  

 

Összesen kb. 55 g Scheepjes Catona (100% mercerizált pamut; 50g/125 m) vagy 

Scheepjes Cotton 8 (100% pamut, 50 g/170 m) különböző színekben. 

 

Ez a minta sok színnel készítve néz ki igazán jól, korábbi projektekből megmaradt 

fonalmaradékok felhasználására nagyszerű ez a mandala. 

 

Horgolótű: 3,0 mm és 3,5 mm. 

 

Szemjelölő 

Fonalvarró tű  

Olló 

 
 

Méret és forma: 
 

Az All Colors Mandala köralakú és körökben kell horgolni. 

 

A mintában javasolt fonal és tű használata esetén a mandala átmérője körülbelül 30 cm 

lesz. 
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Rövidítések: 
 

Lsz – láncszem 

Hp – hamispálca (kúszószem) 

Rp – rövidpálca 

Erp – egyráhajtásos pálca 

Lsz-ív – láncszemekből alakított láncszemív (pl. 1-lsz-ív = 1 láncszem által alkotott ív)  

HSZ – hátsó szálba horgolás 

Köv. - következő 

 

A * jellel jelölt szemek magyarázata a Stitch Guide útmutatóban található, amely mindig 

elérhető a blogomon: mijocrochet.se. 

 

 

Tippek: 
 

• A kör eleji 2 lsz 1 erp-nek számít. 

• A kör eleji 4 lsz 1 erp + 2 lsz-nek számít. 

• A ( ) közötti szemeket a zárójelt követő szám szerint kell ismételni.  

• A [ ] közötti szemeket a kapcsos zárójelt követő szám szerint kell ismételni.  

• A | | közötti szemek azt jelölik, hogy a sor befejezése után hány szemnek kell lennie az 

adott sorban. 
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Minta: 
 

Kezdés:  

 

3,0 mm-es horgolótűvel. 

 

4 lsz, hp a tűtől számított 4. lsz-be, így kapunk egy gyűrűt, 

 

 

 

 

 

 
 

1. kör:  

 

2 lsz (1 erp-nek számít itt és a mintában végig),  

11 erp az előbb készített gyűrűbe,  

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|12 erp| 

 

 
 

2. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz, 1 erp a lsz alatti szembe,  

(2 erp a köv. erp-be) 11-szer, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|24 erp| 
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3. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz, 1 erp a lsz alatti szembe, 1 erp a köv. erp-be, 

(2 erp a köv. erp-be, 1 erp a köv. erp-be) 11-szer, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|36 erp| 

 
 

4. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal a színnel mész tovább, már a 

megfelelő szemnél vagy. 

 

4 lsz (1 erp + 2 lsz-nek számít itt és a mintában végig), kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. 

erp-be, 

(2 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be) az utolsó előtti erp-ig, 2 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágjuk el a szálat. 

 

|18 erp, 18 2-lsz-ív| 
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5. kör: 

 

Megjegyzés: Ezt a kört a 4. kör mögé horgoljuk és a szemeket a 3. körbe öltjük. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik kihagyott erp-nél a 3. körben.  

 

4 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 3. körben,  

(2 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 3. körben) az utolsó kihagyott erp-ig a 3. körben, 2 

lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|18 erp, 18 2-lsz-ív| 
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6. kör: 

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 4. körben, vagy: ha 

ugyanazzal a színnel mész tovább, 1 lsz (nem számít szemnek), hp a köv. erp-be és a 

mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 4. körben 

 

2 lsz, 2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő erp-be a 4. körben, 

(1 erp a köv. erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 4. körben, 2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a 

mögötte lévő erp-be a 4. körben) az utolsó 2-lsz-ívig a 4. körben,  

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

A mandala enyhén púposodhat ez után a kör után, ne aggódj, a következő kör után lapos 

lesz. 

 

|54 erp| 
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7. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz, 1 erp a lsz alatti szembe, 1 erp a köv. 2 erp-be, 

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

ig, hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|72 erp| 

 
 

8. kör (mint a 4. kör): 

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal a színnel mész tovább, már a 

megfelelő szemnél vagy. 

 

4 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be, 

(2 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be) az utolsó előtti erp-ig, 2 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágjuk el a szálat. 

 

|36 erp, 36 2-lsz-ív| 

 
 

9. kör (mint a 5. kör): 

 

Megjegyzés: Ezt a kört a 8. kör mögé horgoljuk és a szemeket a 7. körbe öltjük. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik kihagyott erp-nél a 7. körben,  

 

4 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 7. körben,  

(2 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 7. körben) az utolsó kihagyott erp-ig a 7. körben, 2 

lsz, hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|36 erp, 36 2-lsz-ív|  
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10. kör (mint a 6. kör): 

 

Tipp: A kör lényege: (1 erp a köv. erp-be, 2 erp a köv. erp-be) 

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 8. körben, vagy: ha 

ugyanazzal a színnel mész tovább, 1 lsz (nem számít szemnek), hp a köv. erp-be és a 

mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 8. körben. 

 

2 lsz, 2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő erp-be a 8. körben, 

(1 erp a köv. erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 8. körben, 2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a 

mögötte lévő erp-be a 8. körben) az utolsó 2-lsz-ívig a 8. körben,  

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

A mandala enyhén púposodhat ez után a kör után, ne aggódj, a következő kör után lapos 

lesz. 

 

|108 erp| 

 
 

11. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz,  

(1 erp a köv. erp-be) az utolsó erp-ig, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Távolítsd el a tűt és helyezz egy szemjelölőt a hurokba, 

vagy vágd el a szálat, ha színt váltasz.  

 

|108 erp| 
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12. kör: 

 

3,5 mm-es horgolótűvel. 

 

Ölts bármelyik erp-be a 10. körben és fűzd be az új színt. 

A szálat tartsd a mandala mögött a teljes kör alatt. 

 

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

láthatatlan összekötés. 

 

|108 hp| 

 

 

 
 

13. kör (mint a 4. kör): 

 

3,0 mm-es horgolótűvel. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik kihagyott erp-nél a 11. körben, vagy: távolítsd el a 

szemjelölőt és folytasd a horgolást. 

 

4 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be, 

(2 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be) az utolsó előtti erp-ig, 2 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágjuk el a szálat. 

 

|54 erp, 54 2-lsz-ív| 
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14. kör (mint a 5. kör): 

 

Megjegyzés: Ezt a kört a 13. kör mögé horgoljuk és a szemeket a 11. körbe öltjük. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik kihagyott erp-nél a 11. körben,  

 

4 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 11. körben,  

(2 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 11. körben) az utolsó kihagyott erp-ig a 11. körben, 

2 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|54 erp, 54 2-lsz-ív| 

 
 

15. kör:   

 

Tipp: A kör lényege: (1 erp a köv. 5 erp-be, 2 erp a köv. 

erp-be) 

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-be és a mögötte lévő 2-

lsz-ívbe a 13. körben, vagy: ha ugyanazzal a színnel mész 

tovább, 1 lsz (nem számít szemnek), hp a köv. erp-be és a 

mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 13. körben 

 

2 lsz (1 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő erp-be a 13. körben, 1 erp a köv. erp-be és 

a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 13. körben) 2-szer, 2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő 

erp-be a 13. körben, 

[1 erp a köv. erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 13. körben, (1 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a 

mögötte lévő erp-be a 13. körben, 1 erp a köv. erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 13. 

körben) 2-szer, 

2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő erp-be a 13. körben] az utolsó 2-lsz-ívig a 13. 

körben, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|126 erp| 
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16. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz, 1 erp a köv. 5 erp-be, 2 erp a köv. erp-be, 

(1 erp a köv. 6 erp-be, 2 erp a köv. erp-be) az utolsó erp-

ig, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Távolítsd el a tűt és helyezz egy szemjelölőt a hurokba, vagy vágd el a szálat, ha színt 

váltasz.  

 

|144 erp| 

 
 

17. kör (mint a 12. kör): 

 

3,5 mm-es horgolótűvel. 

 

Ölts bármelyik erp-be a 15. körben és fűzd be az új színt. 

A szálat tartsd a mandala mögött a teljes kör alatt. 

 

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

láthatatlan összekötés. 

 

|126 hp| 
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18. kör (mint a 4. kör): 

 

3,0 mm-es horgolótűvel. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik kihagyott erp-nél a 16. körben, vagy: távolítsd el a 

szemjelölőt és folytasd a horgolást. 

 

4 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be, 

(2 lsz, kihagyunk 1 erp-t, 1 erp a köv. erp-be) az utolsó előtti erp-ig, 2 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágjuk el a szálat. 

 

|72 erp, 72 2-lsz-ív| 

 
 

19. kör (mint a 5. kör): 

 

Megjegyzés: Ezt a kört a 18. kör mögé horgoljuk és a szemeket a 16. körbe öltjük. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik kihagyott erp-nél a 16. körben,  

 

4 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 16. körben,  

(2 lsz, 1 erp a köv. kihagyott erp-be a 16. körben) az utolsó kihagyott erp-ig a 16. körben, 

2 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|72 erp, 72 2-lsz-ív| 
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20. kör:  

 

Tipp: A kör lényege: (1 erp a köv. 7 erp-be, 2 erp a köv. 

erp-be) 

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-be és a mögötte lévő 2-

lsz-ívbe a 18. körben, vagy: ha ugyanazzal a színnel mész 

tovább, 1 lsz (nem számít szemnek), hp a köv. erp-be és a 

mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 18. körben 

 

2 lsz (1 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő erp-be a 18. körben, 1 erp a köv. erp-be és 

a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 18. körben) 3-szor, 2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő 

erp-be a 18. körben, 

[1 erp a köv. erp-be és 2-lsz-ívbe a 18. körben, (1 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő 

erp-be a 18. körben, 1 erp a köv. erp-be és a mögötte lévő 2-lsz-ívbe a 18. körben) 3-szor, 

2 erp a köv. 2-lsz-ívbe és a mögötte lévő erp-be a 18. körben] az utolsó 2-lsz-ívig a 18. 

körben, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|162 erp| 

 
 

21. kör:  

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz, 1 erp a köv. 7 erp-be, 2 erp a köv. erp-be, 

(1 erp a köv. 8 erp-be, 2 erp a köv. erp-be) az utolsó erp-

ig, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágd el a szálat, ha színt váltasz. 

 

|180 erp| 
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22. kör (mint a 12. kör): 

 

3,5 mm-es horgolótűvel. 

 

Ölts bármelyik erp-be a 20. körben és fűzd be az új színt. 

A szálat tartsd a mandala mögött a teljes kör alatt. 

 

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

láthatatlan összekötés. 

 

|162 hp| 

 
 

23. kör:  

 

3,0 mm-es horgolótűvel. 

 

Fűzd be az új színt bármelyik erp-nél, vagy: ha ugyanazzal 

a színnel mész tovább, már a megfelelő szemnél vagy. 

 

2 lsz (1 rp + 1 lsz-nek számít), kihagyunk 2 erp-t, 5 erp a 

köv. erp-be, 

(1 lsz, kihagyunk 2 erp-t, 1 rp a köv. erp-be, 1 lsz, 

kihagyunk egy 2 erp-t, 5 erp a köv. erp-be) a kör végétől számított harmadik erp-ig, 1 lsz, 

hp a kör eleji második lsz-be. 

 

Vágjuk el a szálat. 

 

|150 erp, 30 rp, 60 ch-1 sps| 
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24. kör:  

 

Megjegyzés: Ebben a sorban minden hp-t csak a hátsó 

szálba (HSZ) horgolunk. 

 

Helyezd a tűt bármelyik 5-ös csoport erp első erp-jébe és 

fűzd be az új színt. 

 

Hp a köv. erp-be, 2 lsz, kihagyunk 1 erp-t, hp a köv. 2 erp-

be, hp a köv. lsz-be, kihagyunk 1 rp-t, hp a köv. lsz-be, 

(hp a köv. 2 erp-be, 2 lsz, kihagyunk 1 erp-t, hp a köv. 2 erp-be, hp a köv. lsz-be, 

kihagyunk 1 rp-t, hp a köv. lsz-be) az utolsó 1-lsz-ívig, 

láthatatlan összekötés. 

 

Vágjuk el a szálat és dolgozzuk el a fonalvégeket. 

 

|180 erp, 30 2-lsz-ív| 
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