
 Tulipános “kutyanyúl“ :) 
SSzzükséges anyagok:ükséges anyagok:

2-3 as fonal (esetleg két színben)
A szemeknek biztonsági szem vagy akár hímezni is lehet
töltőanyag

RRövidítések:övidítések:

Ksz = kúszószem (  ●)
Lsz = láncszem (o)
Rp  = rövidpálca (×)
fogy  = fogyasztás (۸)
szap  = szaporítás (۷)
Fp = félpálca (  )
Erp = Egyráhajtásos pálca
Krp = Két ráhajtásos pálca
( ) ism x  = ismételni a zárójeles folyamatot x-szer. Pl: 
(Rp, szap) x 3 => Rp, szap; Rp, szap; Rp, szap.

A minta spirálban halad, nem kell soremelést csinálni.

Fej:Fej:

1.6-os magic ring

2. szap x 6 [12]

3. (Rp, szap) x6 [18]

*4. (2 Rp, szap) x6 [24]

5. (3 Rp, szap) x6 [30]

*6. (4 Rp, szap) x6 [36]

7. (5 Rp, szap) x6 [42]

8-12. Rp (5 kör) [42]

13. (4 Rp, fogy) x7 [35]

14-17. Rp (4 kör) [35]

18. (3 Rp, fogy) x7 [28]

19. Rp (2 kör) [28]

20. 2 Rp, szap x2 csak a hátulsó szálakba, 6 Rp,  szap x2 csak a hátulsó 
szálakba, 16 Rp [32]

--A d lt bet s résznél lesznek a szemek--ő ű
21. 3 Rp, szap x2 , 8 Rp,  szap x2 , 17 Rp [36]

22-24 Rp [36]

*25. (4 Rp, fogy) x6 [30]

26. Rp [30]

27. (3 Rp, fogy) x6 [24]

--töltés--

*28. (2 Rp, fogy) x6 [18]

29. (Rp, fogy) x6 [12]

30. Ksz. Az utolsó sort t vel húzom össze, csak az elüls  szálakba öltve. ű ő
Zárás és a fonal eldolgozása

* Opcionális: Ezekben a sorokban lehet csúsztatni a szaporítást/fogyasztást, hogy ne legyen olyan szögletes.

Pl: (2 Rp, szap) x6 helyett: (Rp, szap, Rp) x6

ill. (4 Rp, szap) x6 helyett: (2 Rp, szap, 2 Rp)  x6
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– adott körökben a szemszám, illetve a szaporítások száma így nem fog változni, csak a szaporítás helye 
tolódik el.

Fülek (2):Fülek (2):
(opcionális: soronként váltogattam a színeket)

1.6-os magic ring

2. szap x 6 [12]

3. (Rp, szap) x6 [18]

4. Rp [18]

*5. (2 Rp, szap) x6 [24]

6-7. Rp [24]

8. (3 Rp, szap) x6 [30]

9-17.  Rp (9 kör) [30] 

18. (8 Rp, fogy) x3 [27]

19. Rp [27]

20. (7 Rp, fogy) x3 [24]

21. Rp [24]

*22. (6 Rp, fogy) x3 [21]

23. Rp [21]

24. (5 Rp, fogy) x3 [18]

25-32. Rp (8 kör) [18]

*33. (4 Rp, fogy) x3 [15]

34. Rp [15]

35. (3 Rp, fogy) x3 [12]

36. Rp [12]

37. (2 Rp, fogy) x3 [9]

38. Rp [9]  Laposan felvarrni a fejére.

Test:Test:
1.6-os magic ring

2. szap x 6 [12]

3. (Rp, szap) x6 [18]

*4. (2 Rp, szap) x6 [24]

5. (3 Rp, szap) x6 [30]

*6. (4 Rp, szap) x6 [36]

7. (5 Rp, szap) x6 [42]

*8. (6 Rp, szap) x6 [48]

9. Rp [48]

10. (7 Rp, szap) x6 [54]

11-12. Rp [54]

*13. (8 Rp, szap) x6 [60]

14-17. Rp (4 kör) [60]

*13. (8 Rp, fogy) x6 [54]

14-16. Rp (3kör) [54]

17. (7 Rp, fogy) x6 [48]

18. Rp [48]

*19. (6 Rp, fogy) x6 [42]

20. Rp [42]

21. (5 Rp, fogy) x6 [36]
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22. Rp [36]

*23. (4 Rp, fogy) x6 [30]

24-26. Rp (3 kör) [30]

--töltés--

27. (3 Rp, fogy) x6 [24]

*28. (2 Rp, fogy) x6 [18]

29. (Rp, fogy) x6 [12]

Zárás kúszószemmel, hagyni kell fonalat a fej 
felvarrásához.

Kezek (2):Kezek (2):
– kezdés a mancsok színével--

1.6-os magic ring

2. szap x 6 [12]

3. (Rp, szap) x6 [18]

*4. (2 Rp, szap) x6 [24]

5. Rp [24]

*6. (4 Rp, fogy) x4 [20]

-- színváltás--

7-9. Rp (3 kör) [20]

10. (3 Rp, fogy) x4 [16]

--töltés lazán--

11-22. Rp (12 kör) [16]

Zárás kúszószemmel, majd laposan a testhez lehet 
varrni.

Lábak (2):Lábak (2):
Talp - mint a babacip : őTalp - mint a babacip : ő 7Lsz, vissza a második szemt l 5 Rp, 3 Rp egy szembe ő
--- fordul, haladni kell tovább spirálban a kezd  láncszemek másik oldalába öltve --- ő
5 Rp, szaporítás, Ksz egy Lsz emelés

2. szap, 4 Rp, 3 szap, 4Rp, 2 szap, Ksz és egy Lsz emelés

3. Rp, szap (Rp), Rp, 2 Fp, Erp, 6 szap (Erp), Erp, 2 Fp, Rp, 2 szap (Rp), Rp, szap (Rp), Ksz és egy Lsz emelés

4. 2 Rp, szap (Rp), Rp, 2 Fp, 4 Erp, 6 szap (Erp), 4 Erp, 2 Fp, 4 Rp, szap (Rp), 2 Rp, szap (Rp), Ksz és egy Lsz 
emelés

5. 6 Rp csak a hátulsó szálakba, 23 Rp, 10 Rp csak a hátulsó szálakba, ksz (innen már nincs Lsz emelés) [39]

---- színváltás------

6. (2 Rp, fogy) x9, 3 Rp

7. Rp [30]

8. 4 Rp, (fogy, Rp) x6, 8 Rp [24]

9. Rp [24]

10. 4rp, (fogy, Rp) x6, 2rp [18]

11. Rp [18]

12. 7 Rp, fogy, fogy, 7 Rp [16]

13-28. (16 kör) Rp 13-28. (16 kör) Rp [16]

Orr Orr (szív alakú)(szív alakú) ::
1. magic ring-be: 3 Lsz, 2 Krp, 3 Erp, 2 Fp, 3 Lsz , 2 Fp,  3 Erp,  3 Krp,
Ksz (ezután lehet a magic ringet szorosra húzni)

2. 4 szap , 3 Rp, Rp Lsz Rp, 3 Rp, 3 szap, Ksz.

Két szálat összekötöm, és ezzel fel lehet varrni a nyuszi orrára. Szebb
ha van egy kis kontúrja is esetleg fekete fonallal.
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A farkának egy pompomot készítettem, a darabokat összevarrva kész is a kutyanyuszi :)A farkának egy pompomot készítettem, a darabokat összevarrva kész is a kutyanyuszi :)
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