
Alap babatest
Felhasznált anyagok:

2,5-3,5mm fonal – kb 16 cm lesz a baba haj nélkül
(a trollhoz Catania SMC 0225 Pink-et használtam)
2,5-es horgolótű
fonalvarrótű
biztonsági szemek (karakter szerint – a legkisebbet
használtam fehér filcalátéttel)
szilikonos töltet

Rövidírések:

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

Kezek (2):

1. 6os magic ring [6]
2. szap x6 [12]
3- 15. 13 kör Rp [12]

Ksz, csak az aljába menjen töltelék , a testhez két oldalt laposan felvarrható. Zárás, és a szál
eldolgozása.

A baba egész teste egybe van horgolva a lábaktól indul a fej felé.

Láb (2):

1. 6os magic ring [6]
2. szap x6 [12]
3. (Rp, szap) x6 [18]
4. (Rp, szap, Rp) x6 [24]
5. Rp csak a bels  szálakba hurkolva [24]ő
6-8. 3 kör Rp [24] 
9. (RP, fogy) x6 [18]
10-18. 9 kör Rp [18]

Az els  lábnál: Ksz és  a fonal eldolgozása, a második lábnál a 19. kört folytatva horgolom ő
egybe, illetve így indul a test további része.
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Test (a lábak folytatása):

19. kör a bal láb küls  felénél inul, a jobb lábat a bels  közepén csatoljuk hozzá egy-egy ő ő
kúszószemmel . Figyelni kell, hogy a lábfejek jó irányba nézzenek, egymással 
párhuzamosan.
8 Rp, szap, Ksz (mindkét láb bels  oldalának a középs  szemébe),  szap, 14 Rp, szap, Ksz ő ő
(mindkét láb szemébe), szap, 6 Rp [36]

20 – 29. 10 kör Rp [36]
30. (2 Rp, fogy 2 Rp) x6 [30]
31. (3 Rp, fogy) x6 [24]
----- töltés-----
32. (Rp, fogy, Rp) x6 [18]
33. Rp [18]
---- nyak  fej→  , a kezek felvarrása még ebben a fázisban könyebb ---
34. (Rp, szap, Rp) x6 [24]
35. (3 Rp, szap) x6 [30]
36. (2 Rp, szap, 2 Rp) x6 [36]
37. (5 Rp, szap) x6 [42]
38. (3 Rp, szap, 3 Rp) x6 [48]
39. Rp [48]
40. (7 Rp, szap) x6 [54]
41-45. 6 kör Rp [54]
--- Kb a 44-45. kör közé kerülnek a biztonsági szemek, 4-5 szem távolságban.----
46. (7 Rp, fogy) x6 [48]
47. Rp [48]
48. (3 Rp, fogy, 3 Rp) x6 [42]
49. Rp [42]
50. (5 Rp, fogy) x6 [36]
51. (2 Rp, fogy, 2 Rp) x6 [30]
52. (3 Rp, szap) x6 [24]
----- töltés----
53. (Rp, fogy, Rp) x6 [18]
54. (Rp, fogy) x6 [12]

Ksz, és a maradék fonallal behúzom a nyílást, csak a küls  szálakba öltve. Zárás és a fonal ő
eldolgozása.

Bogi Gyuris – boogID – boogid.jimdo.com



„Troll“ fül (2)

1. 6-os magic ring [6] !nem spirálban halad, hanem soronként fordulni kell
2.  4 Rp, (2 Fp) x2
3. (2 Fp) x3, 5 Rp, szap
4. 6 Rp, (2 Fp) x2, 4 Rp
5. 4 Rp, (2 Erp) x2, 8 Rp
6. 9 Rp, (3 Erp) x2, 5 Rp
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