
Cuki méhecske

A tervezője Knottellaa, aki videóban tette közzé
https://www.facebook.com/knottellaa/videos/750980075058941/

https://www.facebook.com/knottellaa/videos/746561225500826/

Angol leírás a videóból: 
https://papillonenpapier.blogspot.de/2017/10/little-
honey-bee-free-amigurumi-pattern.html?m=1

Magyar fordítást készítette a Horgolás – amigurumi 
figurák mintagyűjtői csoport részére: Bogi Gyuris

Catania Originals 2 mm tű. 

Rövidítések:
Ksz  = kúszószem (● )
Lsz = láncszem (o)
Rp = rövidpálca (×)
Fp = félpálca 
Erp = egyráhajtásos pálca

fogy= fogyasztás (۸)

szap  = szaporítás (۷)
( ) x  = ismételni a zárójeles folyamatot x-szer

Test és fej: - kezdés feketével

1. 6os magic ring
2. 6 Rp (6)
3. 6 szap (12)
4-5. 12 Rp (12)
6. (sárga) (Rp, szap)x6 (18)
7-16. (fekete és sárga váltogatva) 18 Rp (18)
Zárás, színváltás - krém
17. 18Rp (18)
18. (2Rp, szap)x6 (24)
19. (3Rp, szap)x6 (30)
20. (4Rp, szap)x6 (36)
21. (5Rp, szap)x6 (42)
22. (6Rp, szap)x6 (48)
23-29. 48Rp (48)
30. (6Rp, fogy)x6 (42)
31. (5Rp,  fogy)x6 (36)
32. (4Rp,  fogy)x6 (30)
33. (3Rp,  fogy)x6 (24)
34. (2Rp,  fogy)x6 (18)
35. (Rp,  fogy)x6 (12)
36. 6  fogy
Zárás.
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Haj (sárga)

1. 6os magic ring (6)
2. 6szap (12)
3. (Rp, szap)x6 (18)
4. (2Rp, szapszapx6 (24)
5. (3Rp, szap)x6 (30)
6. (4Rp szapx6 (36)
7. (5Rp szap)x6 (42)
8. (6Rp, szap)x6 (48)
9-16. 48 Rp (48)
17. (4 Fp egy szembe)x8, 4 Ksz, (4Fp egy szembe)x8, Zárás, maradjon fonal a felvarráshoz

Konty 2db (sárga)

1. 6os magic ring (6)
2. 6szap (12)
3. (Rp, szap)x6 (18)
4-6. 18 Rp (18)
Zárás, maradjon fonal a felvarráshoz

Kezek (2db) – krém színű fonallal: 6os magic ring, 36 Rp spirálban horgolva. Zárás, maradjon 
fonal a felvarráshoz

Csápok (2db) – barna fonallal: 4es magic ring , (kifordítva spirálban), 28 Rp. Zárás, maradjon 
fonal a felvarráshoz

A kis szárnyak (2db) – fehér fonallal
1. 6os magic ring
2. 6szap (12)
3. (Rp, szap)x6 (18)
4. (2Rp, szap)x6 (24)
5. Bal oldal: Rp, (szap, 3Rp)x3, [Fp, 2Erp, Fp] egy szembe, (3Rp, szap)x2, 2Rp
Jobb oldal: Rp, szap, 3Rp, [Fp, 2Erp, Fp] egy szembe, (3Rp, szap)x4, 2Rp

Zárás, maradjon fonal a felvarráshoz

Nagy szárnyak

1. 6os magic ring
2. 6szap (12)
3. (Rp, szap)x6 (18)
4. (2Rp, szap)x6 (24)
5. (3Rp, szap)x6 (30)
6. (4Rp, szap)x6 (36)
7. Bal oldal  2Rp, (szap, 5Rp)x3, [Fp, 2Erp, Fp] egy szembe, (5Rp, szap)x2, 3Rp
Jobb oldal 2Rp, szap, 5Rp, [Fp, 2Erp, Fp] egy szembe, (5Rp szap)x4, 3Rp

  Zárás, maradjon fonal a felvarráshoz



A rózsa szintén ingyenes minta alapján: http://happyberrycrochet.blogspot.de/2014/04/how-to-
crochet-mini-rose-with-leaves.html

Rózsa

1. 15 Lsz

2.  [Ksz, Rp, Ksz] a tűtől a második szembe, 

*[Rp, Fp] egy szembe, [Fp, Rp] egy szembe * x 2 , 

**[Rp, Fp] egy szembe, 3 Erp egy szembe, [Fp, Rp] egy szembe** x 3

Tekerjük fel rózsába varrjuk össze és kössük el, de maradjon fonal a felvarráshoz

Levelek

1.6 Lsz
2. Rp a tűtől a második szembe, Krp, Fp, Krp, Rp - (5)
3. A láncszemsor másik oldalán folytatva horgolunk tovább, Rp,  Krp, Fp, Krp, Rp - (10 )
4 - 6
A 1-3. sor ismétlése a második levélhez. Zárás, és maradjon fonal a varráshoz.

A  Papillon en Papier Wonderland nevű facebook csoportban mégtöbb képet találtok a zümiről.
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