Apró lalylala baba
Az eredeti leírás tervezőjét nem találtam, Natalia Kulina orosz fordítását fordítottam
magyarra. Később megtaláltam Linda Kivits-Vink angol fordítását, amiben apróbb
módosításokat tett. Ezek a módosítások a leírás végén találhatók.
Fordította: dr. Nagy Piroska Mária (Piro)
TEST ÉS LÁBAK
Lábak (2-t készítünk)
1) 6 rp csúszógyűrűbe
2) 6 szap (12)
3) 12 rp a hátsó szálba öltve
4) 12 rp
5) (1 rp, fogy) 4-szer (8)
6) 8 rp
7) (2 rp, szap) 2-szer, 2 rp (10)
Csatlakoztatjuk a lábakat. (Összevarrjuk, vagy összehorgoljuk őket.) A következő kört a
lábak szemeibe öltjük. Kitömjük a lábakat.
8) 1 rp, szap, 9 rp, szap, 9 rp, 1 rp (24)
9) 3 rp, szap, (1 rp, szap) 2-szer, 8 rp, ( szap, 1 rp) 2-szer, szap, 3 rp (30)
Színt váltunk.
10) 30 rp
11) (4 rp, fogy) 5-ször (25)
Színt váltunk.
12-13) 25 rp
14) (3 rp, fogy) 5-ször (20)
15-16) 20 rp
17) (2 rp, fogy) 5-ször (15)
18-19) 15 rp
20) (1 rp, fogy) 5-ször (10)

Elvágjuk a szálat, az összevarráshoz egy hosszabb darabot hagyunk.

KAROCSKÁK (2-T KÉSZÍTÜNK)
1) 6 rp csúszógyűrűbe
2) (1 rp, szap) 3-szor (9)
3) 9 rp
Kitömjük a kezet.
Menta színre váltunk
4) (1 rp, fogy) 3-szor (6)
5-10) 6 rp
Elvágjuk a szálat, az összevarráshoz egy hosszabb darabot hagyunk.

FEJ
1) 8 rp csúszógyűrűbe
2) 8 szap (16)
3) (szap, 1 rp) 8-szor (24)
4) (2 rp, szap) 8-szor (32)
5) 1 rp, (szap, 3 rp) 7-szer, szap, 2 rp (40)
6-11) 40 rp
12) 1 rp, (fogy, 3 rp) 7-szer, fogy, 2 rp (32)
13) (2 rp, fogy) 8-szor (24)
14) (fogy, 1 rp) 8-szor (16)
Tölteni kezdjük a fejet.
15) 8 fogy
Elvágjuk a szálat, a lyukat összehúzzuk.

KALAP
A kalap alap színével kezdünk.
1) 8 rp csúszógyűrűbe

2) 8 szap (16)
3) (szap, 1 rp) 8-szor (24)
4) (2 rp, szap) 8-szor (32)
5) 1 rp, (szap, 3 rp) 7-szer, szap, 2 rp (40)
6-10) 40 rp
Színt váltunk
11) 40 erp
A szálat elvágjuk, elegendő hosszú darabot hagyva az összevarráshoz (opcionális, a
sapkát nem muszáj a fejre varrni)

PÖTTYÖK a kalaphoz (6-ot készítünk)
1) 6 rp csúszógyűrűbe
2) 6 szap (12)
A szálat elvágjuk, elegendő hosszú darabot hagyva az összevarráshoz

A RÉSZEK ÖSSZEILLESZTÉSE
1) A fejet a nyakhoz varrjuk
2) Felvarrjuk a karocskákat
3) Gallért készítünk
Gallér
Fehér színnel horgolunk.
A nyak méretének megfelelő láncszemsort készítünk, gyűrűvé zárjuk a nyak körül.
2 lsz magasításnak, majd erp-ket horgolunk a szükséges mennyiségben.
4) A pöttyöket felvarrjuk a kalapra.
5) Esetleg a kalapot a fejhez varrjuk.
6) Igény szerint díszítjük.

MÓDOSÍTÁS (Linda Kivits-Vink fordításában szerepel)
Egyben készítjük a fejet és a testet. A karokat és a kalapot ugyanúgy készítjük. A karokat a
testhez varrjuk a gallér alá.

A lábakat és a testet ugyanúgy készítjük, mint előbb.
Kitömjük a testet.
Most elkészítjük a gallért: a 20. sor minden szemébe, az első szálba 2 hp-t öltünk. Ha
nagyobb gallért szeretnénk, erp-ket is készíthetünk.
Még egy kicsit kitömjük a testet.
FEJ:
1) 10 rp a nyak utolsó körének szemeibe, ugyan azokba a szemekbe, ahová a gallér
szemeit öltöttük, csak most a hátsó szálakba öltünk. (10)
2) szap, szap, (1 rp, szap) 4-szer. (16)
3) (1 rp, szap) 8-szor (24)
4) (2 rp, szap) 8-szor (32)
5) (3 rp, szap) 8-szer (40)
6-11) 40 rp
12) (3 rp, fogy) 8-szor (32)
13) (2 rp, fogy) 8-szor (24)
14) (2 rp, fogy) 6-szor (18)
Most kitömjük kicsit a fejet és elhelyezzük a szemeket. Például a 7. és 8. sor közé, a két
szem között 6 szemet kihagyunk. Majd folytatjuk a fej kitömését.
15) (3 rp, fogy) 3-szor,1 szemet kihagyunk, fogy (14)
16) Innentől (2 rp, fogy) –t ismétlünk, amíg már nem tudunk többet fogyasztani. A lyukat
egy tűvel összevarrjuk.

