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TOBI MACI 

ELÉRHETŐSÉGEM:  https://www.facebook.com/horgoltholmik/ 

FONTOS! 

A minta szabadon elérhető. Azonban kérek mindenkit, hogy csak saját, 

otthoni célra használjátok. Természetesen egy-egy eladott darab 

elfogadható. DE ne hirdessétek/áruljátok az elkészült darabokat. 

Kérlek benneteket, hogy minden esetben tüntessétek fel a minta 

lelőhelyét. Ha hibát találtok a leírásban kérlek jelezzétek nekem, hogy 

mihamarabb javíthassam azt. 

Köszönöm! 

Rövidítések: 

mr6–(magic ring) varázskörbe 6 rövidpálcát készítünk 

rp–rövidpálca 

szap–szaporítás 

fogy–fogyasztás 

lsz–láncszem 

https://www.facebook.com/horgoltholmik/


 

2 
 

FEJ-TEST: 

1. kör: mr6 (6) 

2. kör: szap minden szembe (12) 

3. kör: (rp, szap) x6 (18) 

4. kör: (2rp, szap) x6 (24) 

5. kör: (3rp, szap) x6 (30) 

6. kör: (4rp, szap) x6 (36) 

7. kör: (5rp, szap) x6 (42) 

8. kör: (6rp, szap) x6 (48) 

9. kör: (7rp, szap) x6 (54) 

10.  kör: (8rp, szap) x6 (60) 

11.  kör: (9rp, szap) x6 (66) 

12-21. kör: rp végig (66) 

22. kör: (9rp, fogy) x6 (60) 

23. kör: (8rp, fogy) x6 (54) 

24. kör: (7rp, fogy) x6 (48) 

25. kör: (6rp, fogy) x6 (42) 

26. kör: (5rp, fogy) x6 (36) 

27. kör: (4rp, fogy) x6 (30) 

28. kör: (3rp, fogy) x6 (24) 

29. kör: (2rp, fogy) x6 (18) 

30. kör: (rp, fogy) x6 (12) 

31. kör: szap x12 (24) 

32. kör: rp végig (24) 

33. kör: (3rp, szap) x6 (30) 

34. kör: (5rp, szap) x5 (35) 

35. kör: (4rp, szap) x7 (42) 

36-40. kör: rp végig (42) 

41. kör: (6rp, szap) x6 (48) 

42-43. kör: rp végig (48) 

44. kör: (6rp, fogy) x6 (42) 

45. kör: (5rp, fogy) x6 (36) 

46. kör: (4rp, fogy) x6 (30) 
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47. kör: (3rp, fogy) x6 (24) 

48. kör: (2rp, fogy) x6 (18) 

49. kör: (rp, fogy) x6 (12) 

50. kör: fogy x6 (6) 

LÁB (2x): 

1. kör: mr6 (6) 

2. kör: szap minden szembe (12) 

3. kör: (rp, szap) x6 (18) 

4. kör: (2rp, szap) x6 (24) 

5. kör: (3rp, szap) x6 (30) 

6-10. kör: rp végig (30) 

11. kör: (3rp, fogy) x3, rp végig (27) 

12. kör: (2rp, fogy) x3, rp végig (24) 

13. kör: 2rp, fogy x4, rp végig (20) 

14-15. kör: rp végig (20) 

16. kör: (3rp, fogy) x4 (16) 

17-19. kör: rp végig (16) 

20. kör: (2rp, fogy) x4 (12) 

21. kör: rp végig (12) 

22. kör: fogy x6 (6) 

KAR (2x): 

1. kör: mr6 (6) 

2. kör: szap minden szembe (12) 

3. kör: (rp, szap) x6 (18) 

4. kör: (2rp, szap) x6 (24) 

5-8. kör: rp végig (24) 

9. kör: (2rp, fogy) x3, rp végig (21) 

10. kör: (rp, fogy) x3, rp végig (18) 

11-13. kör: rp végig (18) 

14. kör: (4rp, fogy) x3 (15) 
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15-16. kör: rp végig (15) 

17. kör: (3rp, fogy) x3 (12) 

18-19. kör: rp végig (12) 

20. kör: (rp, fogy) x3 (9) 

FÜL (2x): 

1. kör: mr6 (6) 

2. kör: szap minden szembe (12) 

3. kör: (rp, szap) x6 (18) 

4. kör: (2rp, szap) x6 (24) 

5-7. kör: rp végig (24) 

8. kör: (2rp, fogy) x6 (18) 

POFA: 

(Elütő színű fonallal) 

1. kör: mr6 (6) 

2. kör: szap x6 (12) 

3. kör: rp, szap x3, rp, szap, rp, szap x3, rp, szap (20) 

4. kör: 2rp, szap, rp, szap, rp, szap, 5rp, 

szap, rp, szap, rp, szap, 3rp (26) 

5. kör: 3rp, szap, 2rp, szap, 2rp, szap, 6rp, 

szap, 2rp, szap, 2rp, szap, 3rp (32) 

6-7. kör: rp végig + 2rp, kúszószemmel zárjuk. 
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+1 lépés LOLA MACIHOZ 

Varázskörben dolgozunk: 

3lsz (magasítás), 4x egyráhajtásospálca, 3lsz, kúszószemmel kapcsoljuk a 

gyűrűhöz, 3lsz, 4x egyráhajtásos pálca, 3lsz, kúszószemmel kapcsoljuk a 

gyűrűhöz. 

Húzzuk szorosra a varázskör szálát. 

Hagyjunk hosszú fonalat (kb 25-30cm), amellyel a masnit a közepénél 

néhányszor áttekerjük. Majd a maradék fonallal varrjuk fel az egyik fül 

tövéhez. 


