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Horgolt 
virágtartó



Horgolt virágtartó
HASZNÁLT ÖLTÉSEK
Magic ring
Láncszem
Hamispálca
Egyráhajtásos pálca
Rövidpálca
Kötést utánzó/búzaszem öltés (A rövidpálca közepébe öltünk)
Ráköltés (balról jobbra haladó rövidpálca)

ELKÉSZÍTÉSE

Anchor Crafty 250g - Art. Nº 4774000 - * (Szín nº)

12cm Ø
14cm magasság

1x *00108 (A), 1x *00112 (B), 1x *00116 (C)
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Első kör: A színnel magic ring/varázskör, 2 láncszem és 11 egyráhajtásos 
pálca a körbe, a második szembe öltött hamispálcával zárjuk a kört.

Második kör: 2 láncszem, 1 egyráhajtásos pálca a láncszemek tövébe, 
utána minden pálcára 2 egyráhajtásos pálca, a második szembe öltött 
hamispálcával zárjuk a kört.

Harmadik kör: 2 láncszem, minden pálcára 1 egyráhajtásos pálca, a 
második szembe öltött hamispálcával zárjuk a kört.

Negyedik kör: B színnel dolgozunk, 1 láncszem, minden pálcára 1 
rövidpálca.

Ötödik-kilencedik kör: minden szemre 1-1 Kötést utánzó/búzaszem öltés

Tizedik-tizenegyedik kör: C színnel dolgozunk, az ötödik kört ismételjük, 
az utolsó körben az utolsó pálcára hamispálca.

Tizenkettedik kör: 1 láncszem, minden szemre egy ráköltés, hamispálcával 
zárjuk a kört.

A munkát befejezzük, a fonalat 
elvágjuk, eldolgozzuk.

Könnyű
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10mm nº 18
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Ezt a virágtartót fel is függesztheti, ha 2 méteres szálat vágva a virágtartó-
hoz köti azt.

MOSÁS
• Mindig olyan meleg vízben mossa, amennyire lehetséges – az ajánlott 
maximális hőmérsékletig bezárólag. 
• Kézi mosás esetén bő vízben mossa. Sötétebb színek esetén
javasoljuk, elővigyázatosságként, színfogó lapok használatát.
• Ne fehérítse.
• Ne szárítsa szárítógépben. Facsarás nélkül, finoman csepegtesse le és 
szárítsa, vízszintes felületre helyezve.
• Magas hőmérsékleten vasalja, nedves ruhát használva.
• Professzionális vegyitisztítás lehetséges tetraklór-etilénnel.
• Ne használjon optikai fehérítőt (vagy optikai fehérítőt tartalmazó tisztí-
tószert).
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