
TEMATIKUS KÖNYVAJÁNLÓ 

Kössünk, horgoljunk! 
Sarah Keen: Kötött vadállatok 

 
 

  
Kisebb és nagyobb gyerekek kedvence lehet a pihe-puha tigris, a szelíd panda 
vagy a mókás zsiráf. A könyvben 15 bűbájos kötött vadállat mintáját találjuk 
meg. Az állatkákat a részletes leírások alapján kezdő kézimunkázók is 
elkészíthetik.  
 

Elkészíthető modellek: 
Elefánt, zsiráf, zebra, oroszlán, óriáspanda, tigris, krokodil, majom, kígyó 
víziló, orrszarvú, varacskos disznó, koala, jávorszarvas, pingvin 
 
Raktári jelzet: 745 K 30 
 

Vita Apala: Horgolt kiscipők - Csinos cipők, szandálok és csizmák a legkisebbeknek  

  
A horgolás függőséget okoz, mert könnyen 
elsajátítható, kevés eszköz kell hozzá és gyorsan 
lehet haladni vele. 
A könyvben 30 apró lábbeli leírását találjuk, 
amelyek között minden alkalomra és szezonra 
találunk megfelelőt. A könnyebb 
áttekinthetőséghez a lábbelik három fejezetre 
lettek osztva: kiscipők, kiscsizmák és bakancsok, 
valamint szandálok. 
Az egyes fejezetekben a modellek nehézségi 
fokuk szerint követik egymást, minden 

modellnél lépésről lépésre ismertetett 
leírások segítik a horgolást. 
A könyv végén találjuk az alapvető 
horgolási ismereteket, a könyvben 
alkalmazott technikákat, a jelöléseket és 
rövidítéseket, valamint praktikus ötleteket, 
például arról, miként tehetjük 
csúszásmentessé a lábbelik talpát. 
 
 
Raktári jelzet: 745 A 71 
 
 
 

https://bookline.hu/szerzo/sarah-keen/12802130
https://bookline.hu/szerzo/vita-apala/12806903


Király Ildikó: Praktikus horgolt babaholmik hároméves korig  

 
 

Kisgyereknek horgolni örömteli 
feladat, hiszen hol mutatna szebben 
a kezünk munkája, mint egy 
mosolygó kisbabán. Ám a pici 
pillanatok alatt kinövi a szeretettel és 
gonddal készített holmit. Hogy minél 
tovább tartson az öröm, a kötet 
néhány ötletes és persze aranyos 
megoldással járul hozzá a kellemes 
és hasznos időtöltéshez. Csepp fiúkra 
és pici lányokra is gondoltak, és a finom, pasztellárnyalatú színeket is 
lecserélhetjük kedvünk szerint. 
 

A tartalomból: 
pillangó, babatakaró, trükkök a babakocsiban, teknős, poncsó vagy takaró, 
masnis fejpánt, cumisüvegkabát, masnis sapka, négyzetes kapitányi sapka                    
virágdíszes fejpánt, virágdíszes sapka 
 

Raktári jelzet: 745 K 47 

Melody Griffiths, Lesley Stanfield: A legszebb kötésminták tárháza 
Ötletek, tanácsok 300 kötésmintához, amit mindenkinek ismernie kell  

  
Ez a kincset érő, eredeti kötésminta-gyűjteményt kezdőknek is, gyakorlottaknak is 
kiváló. A legszebb kötésminták tárháza azért emelkedik ki a kötőkönyvek özönéből, 
mert két kiváló kötésminta-tervező összedugta a fejét, és új, soha nem látott 
mintákból alkotta meg ezt a gyűjteményt. Az is kedvét lelheti benne, aki a klasszikus 
mintákat szereti, de a könyv fő erénye az a sok vadonatúj minta, amit nemigen 
találnánk meg más könyv lapjain. A kötéshez elengedhetetlenül fontos ez a könyv, 
amelyben a könnyű kezelhetőség érdekében a minták nehézségi szint szerint vannak 
osztályozva, és eltérő színekkel jelölt nyolc típus szerint csoportosítva: sima- és 
fordított kötéses minták, csavart minták, fonatos minták, csipkekötés, bogyós 
minták, többszínű minták, különleges kötésmódok mint a rácskötés (entrelac) vagy a 
fregoli-kötés, valamint betűk és számok. Minden fejezet bevezetéssel, kezdőknek 
való egyszerű mintákkal kezdődik. Itt a munka elkészítésének soronkénti leírása és 
ábrák segítik az olvasót. 
 
Raktári jelzet: 745 S 85 

Carol Meldrum: Minikötések 30 perc alatt - Mókás kötött apróságok gyorsan, 
könnyedén 

  
A kötetben szereplő minták valóban 30 perc alatt megköthetők! Érdemes 
ezzel az élvezetes és hasznos elfoglaltsággal elütni az időt például egy 
unalmas utazás alatt, vagy otthon, amíg készül a hús a sütőben. 60 
különleges apróság a hóbortos játékoktól a praktikus holmikig. A kötetben 
minden tudnivaló megtalálható a modellek elkészítéséhez. Hasznos 
tanácsok az új kötéselemek és technikák gyakorlásához. Van egy jó hírunk: a 
kötés nem időigényes elfoglaltság többé! Ez a könyv olyan apró kötött 
holmik, tárgyak gyűjteménye, amelyeket bárki fél óra alatt el tud készíteni. 
A vidám és ötletes minikötések azonnali sikerélményt jelentenek, és 
ajándéknak is kiválóak. 
 

Raktári jelzet: 745 M 52 
 

https://bookline.hu/szerzo/kiraly-ildiko/73923
https://bookline.hu/szerzo/melody-griffiths/234107
https://bookline.hu/szerzo/lesley-stanfield/216355


Nuriya Khegay: Mókás kötött gyereksapkák:  

20 kedves állatfigurás sapka, kesztyű és zokni a legkisebbeknek  

  
"A mókás állat- és szörnyfigurás sapkákat a gyerekek is szívesen viselik. A 
könyvben található legtöbb modell csősapka, így egyszerre tartja melegen a 
gyerekek fejét és nyakát is. A praktikus, bebújós modell megakadályozza, 
hogy a sapka leessen a gyerekek fejéről, amíg a szabadban játszanak. 
Mindegyik sapkához terveztem hozzáillő kesztyűt és néhány modellhez 
zoknit is. A könyvben megtaláljuk a munkához szükséges alapanyagokat és 
eszközöket, ezenkívül számos hasznos tanácsot is kaphatunk a modellek 
elkészítéséhez." A szerző 
 

Raktári jelzet: 745 K 44 

Eveline Hetty-Burkart, Silja du Mont: Tapestry - szövethatású horgolás  

 
 

 
A horgolás világában újdonságnak számító tapestryhorgolással 
(szövethatást eredményező horgolástechnika) lehetőségünk nyílik arra, 
hogy egyszerű eszközökkel fantasztikus mintákat horgoljunk. Az ezzel a 
technikával készített darabokat rövidpálcákból horgoljuk. A titok annyi 
csupán, hogy az összes fonalat, amelyet egy adott minta elkészítéséhez 
használunk, 
végigvezetjük a sorok 
mentén, miközben azzal 
a szállal, amellyel éppen 
dolgozunk, behorgoljuk 
őket. Ezzel a módszerrel 
egyszerűen és gyorsan 
váltogathatjuk a 
fonalakat, és nagyszerű 
színes mintákat 
készíthetünk. 
A kiadvány ebbe az új 
technikába nyújt 
betekintést. A gördülékeny leírások alapján rögtön hozzáfoghatunk a csodás 
modellek elkészítéséhez, amelyek között táskák, párnák, karkötők, sapkák 
és kosarak kaptak helyet. A pompás dísztárgyak és kiegészítők, amelyeket a 
leírások alapján készítünk, bizonyára minden tekintetet rabul ejtenek majd. 
Tegyünk egy próbát! Ilyen gyorsan még biztosan nem csaltunk elő 
lenyűgöző színhatást egyetlen horgolt darabból sem! 
 
Raktári jelzet: 745 H 65 
 



Lesley Stanfield: 75 kötött és horgolt pillangó, madár és egyéb apró állatka 

  
Kötött és horgolt állatkákkal, 
növényekkel bővíthetjük saját kezűleg 
készített alkotásaink sorát. A kedves 
csúszómászóktól a gyönyörű pillangókig 
vagy a ragyogó fémes fonalból született 
szitakötőktől a tarka gyümölcsökig 
terjed a skála. Valamennyivel 
díszíthetjük ruháinkat, otthonunkat 
vagy egy ajándékcsomagot. 
 
A katalógusba rendezett élőlényeket a 

könyv elején csodálhatjuk meg. Ha kiválasztottuk a legjobban tetszőt, 
nincs más dolgunk, mint a részletes leíráshoz lapozni, majd kötőtűt vagy 
horgolótűt ragadni. A horgolt modellek többségéhez leszámolható rajz 
is tartozik, amely megkönnyíti a munkánkat. A figurák összeállításához, 
kitöméséhez is találunk hasznos tanácsokat. 
Néhány inspiráló ötlet is helyet kapott a kötetben, amelyek a 
kézimunkák egyedi felhasználását segítik. 
 
Raktári jelzet: 745 S 85 
 

Kenyó Bea: Horgolt ez + az 

  

Mindenki szereti a környezetét a saját stílusára alakítani. Egyetlen 
horgolótűvel és néhány gombolyag fonallal már igazán egyedi tárgyakat 
készíthetünk. A horgolás alapvető technikáit nem ördöngösség elsajátítani, 
a könyvben található leírások és mintarajzok alapján könnyedén 
elkészíthetjük akár életünk első horgolt alkotását is. 
Ezt a könyvet azoknak is ajánljuk, akik most ismerkednek a horgolással, 
mivel az egyszerűbb modelleken megtanulhatják az alapokat, de a 
gyakorlott kézimunkázók is találnak a könyvben kedvükre való, 
bonyolultabb darabot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raktári jelzet: 745 K 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modellek: 
Arctisztító korong 
Hajpánt 
Fürdőkesztyű 
Szappanzsák 
Kéztörlő 
 

Meggymagpárna 
Fülbevalótartó 
Zacskótartó 
Konyharuha 
Edényfogó 
Ombre táska 
 

Csipesztartó 
Átlósan csíkos párna 
Nagyimintás párna 
Ovális táska 
Zoknikötőtű-tartó 
Textilkosár 
 

https://bookline.hu/szerzo/kenyo-bea/12806902


Katharina Buss: Kötött babaholmik 

  
  
A babaholmi gyorsan kész és a pénztárcánkat sem terheli meg annyira, mert 
még egy kis pulóverhez vagy kabátkához sem kell négynél több gombolyag 
fonal. Ez a könyv elsősorban kis kiegészítőkkel foglalkozik, például 
sapkákkal, kesztyűkkel, sálakkal és cipőcskékkel, kis csizmákkal és zoknikkal. 
De a kiskabátok, pulcsik és rugdalózok sem maradhatnak ki a sorból. Kedves 
apró ötletek, köztük pomponok, rojtok és bojtok, melyek készítését szintén 
megismerhetjük a Kézimunka sorozat ezen kiadványából.  
 
 
Raktári jelzet: 646 B 97 
 
 
 
 

Jana Ganseforth: Fonalmukik - 25 mókás, horgolt állatfigura 

  
Mondd el fonalmukikkal! Katicabogár Kitti nem akar többé szerencsehozó 
lenni, Bárány Berta új barátokat keres, Tehén Trudi pedig legszívesebben 
balettozna. Ezekben a horgolt állatkákban sokkal több van, mint elsőre 
gondolnánk. Az apró, saját készítésű figurák igazán személyes és bájos 
ajándékok lehetnek. Milyen gyakran gondolunk a szeretteinkre, és hányszor 
mondjuk el nekik, mennyire szeretjük őket? A figurákra szív alakú gombbal 
kedves üzeneteket varrhatunk, így a horgolt állatkák máris több jelentéssel 
bírnak egy hétköznapi kis játéknál.. 
 
 
Raktári jelzet: 745 G 22 

Szöllősi Anna: Horgolt nyakbavalók Annás kertjéből 

  

 
A horgolt sálak, kisebb-nagyobb kendők, stólák és nyakmelegítők nagyszerűen 
kiegészítik alapruhatárunkat. Horgolótű, pár gombolyag fonal és néhány óra 
szabadidő elég az egyszerűbb modellek elkészítéséhez, ezekkel kezdők is 
könnyedén megbirkózhatnak. A bonyolultabb, csipkés darabokat a horgolásban 
már gyakorlottabb kézimunkázóknak ajánljuk. Horgolhatunk sálakat, kendőket 
magunknak, de kiváló ajándékok lehetnek 
családtagjainknak, barátainknak, mivel csak a 
kedvenc színükkel és öltözködési stílusukkal kell 
tisztában lennünk ahhoz, hogy személyre szóló 
ajándékkal lephessük meg őket.  
 
 
 
Raktári jelzet: 745 SZ 91 
 
 
 
 
 

https://bookline.hu/szerzo/szollosi-anna/12810035


Renate Herrenknecht: Kötés egyszerűen - Pulóverek, zoknik és kiegészítők 

  
 
Egy szép sál, mely illik az új télikabátunkhoz, egy eredeti sapka, meleg 
kesztyű, zokni mutatós hajtókával, divatos mellény, pihe-puha 
moherpulóver vagy egy pulóver sállal különleges ajándékként. A kötés 
élvezetes elfoglaltság, ráadásul megint divatba jött! Ha tudjuk, hogyan kell 
csinálni, nem is nehéz kötni! Ebben a könyvben a szerző lépésről lépésre 
elmagyaráz mindent. Egyszerű modellekkel, például sálakkal kezdjük, végül 
megtudhatjuk, hogyan kell zoknit kötni. 
 
 
Raktári jelzet: 745 H 64 
 
 
 
 

Mary Jane Mucklestone: 200 színes Fair Isle kötésminta - Mintagyűjtemény 

  
A könyv 200 Fair Isle (Fair-szigeti) mintát tartalmaz. Minden egyes mintát 
egyszerű ábrákkal teszik közérthetővé. A könyv felépítése pedig lehetővé 
teszi, hogy kedvünk szerint válasszunk mintákat, és ötleteket merítsünk a 
különféle minták társítására. Megtudhatjuk az összes tudnivalót, amelyet a 
Fair Isle mintához ismerni kell: a szemfelszedéstől kezdve a színek 
használatáig. Megszünik a tévhit, miszerint a Fair Isle minta bonyolult, és 
ezután bátran nekivághatunk a kötésnek. 
 
Raktári jelzet: 745 M 93 
 
 
 

Kovács Nikolett: Kötött és horgolt táskák 

  
Mindenki szereti az öltözékével stílusban és színben harmonizáló 
táskákat. Azonban nem mindig könnyű megtalálni a tökéletes darabot. 
Könyvünkben saját kezűleg elkészíthető táskákat, hátizsákokat, 
tarisznyákat mutatunk be különböző korosztályoknak. A változatos 
stílusú táskák funkciójukban is eltérnek egymástól, így mindenki 
megtalálhatja a neki megfelelőt. A táskák elkészítését pontos leírások, 
rajzok és fotók segítik. 
 
Raktári jelzet: 746 K 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_nikolett.html


Sarah Hazell: A legszebb horgolásminták tárháza - 200 horgolt minta, fotókkal, 
mintarajzokkal és az elkészítés lépéseinek bemutatásával 

  
A legszebb horgolásminták tárháza 200 szebbnél szebb mintát tartalmaz. 
Megismerkedhetünk a rövidpálcákból álló erős, strapabíró anyagokkal, a 
vidám, többszínű tüske- vagy chevronminták készítésével, a gyönyörű, 
finom recehorgolású mintákkal, megtanulhatjuk, hogyan díszítsük a 
horgolásunkat bogyókkal, popcornpálcákkal és flitterekkel. A gyűjtemény 
kilenc mintacsaládba csoportosítva tartalmazza a mintákat, így könnyebben 
rálelhetünk a számunkra leginkább megfelelőre. Egy technikát 
elsajátíthatunk egy-két minta kipróbálásával vagy egy fejezet összes 
mintájának a meghorgolásával – a lényeg, hogy valami csodaszépet 
alkossunk. 
A kötet első része a horgolás alapvető tudnivalóit is bemutatja, kezdve a 
fonal kiválasztásától és a horgolótű tartásától egészen az alappálcák 
készítéséig, a különböző pálcavariációkig és a horgolás feszességének 
megméréséig. Miután az alapokat elsajátítottuk, nekiláthatunk megtanulni, 
hogyan kell a mintagyűjteményben található 200 különféle mintát 
meghorgolni.  
A kötet horgolt minták és horgolási technikák gazdag gyûjteménye, új 
mintákkal és a horgolás kreatív módjaival ismerteti meg a kézimunkázást 
kedvelőket.  
Minden egyes minta elkészítését jól átlátható fázisfotók, lekövethetô 
mintaábrák és könnyen érthetô leírások mutatják be lépésrôl lépésre.  
A könyvben számtalan népszerû horgolásfajta szerepel: domború mintázatú 
csomók, noppok és bogyók, finom áttört kagylók és hálók, technikailag 
kihívást jelentô reliefpálcák, színes, változatos rajzolatú, végtelen módon 
alkalmazható chevron- és hullámminták, az alaptechnikák és a horgolt 
pálcák ismertetésével kísérve. 
 
Raktári jelzet: 745 H 46 
 

Frauke Kiedaisch: Kötött sapkák az egész családnak 

  

A sapka különleges szerepet tölt be 
ruhatárunkban. Nemcsak divatos, puha, 
meleg fejfedő, de formájával és színével 
derűsebbé is teheti a szürke hétköznapokat. 
Ebben a könyvben megtalálhatjuk a nekünk 
tetsző fazont, akár a romantikus, a sportos, a 
rikítóan tarka, akár a vékonyabb vagy vastag 
fonalból készülő változatot kedveljük - és 
egy-egy sapka elkészítésével a családi 
költségvetést sem fogjuk túlságosan 
megterhelni.  
Az egymáshoz illő modellek viselésével a 
család tagjainak összetartozását is 
kifejezhetjük. 
Ne csak magunknak, hozzátartozóinknak és barátainknak is szerezzünk 
örömet, kössünk sapkát nekik is! 
 
Raktári jelzet: 745 K 45 
 
 

https://bookline.hu/szerzo/sarah-hazell/12804004


Brenda K. B. Anderson: Meseszép horgolások - 18 horgolt tárgy a tündérmesék 
birodalmából 

  
Brenda K. B. Anderson 18, tündérmesék ihlette horgolt modellt kínál ebben 
a fantasztikus gyűjteményben. A klasszikus mesék alapján készült népszerű 
televízió- és mozifilmek után végre a horgolás szerelmesei is olyan 
rendkívüli ötleteket tartalmazó kézimunkakönyvet tarthatnak a kezükben, 
amely hódolattal adózik a nagy kedvencek előtt.  
Piroska kapucnis sálja még akkor sem csúszik le a fejéről, amikor épp a 
farkas elől kell menekülnie. Csipkerózsika alkalomhoz illő hálóingében 
nyugodtan várhatja, hogy álmai hercege felébressze őt. Juliska a sütemény 
alakú táskájában magával vitt finom falatokból bárhol csemegézhet. A 
gonosz királynő pedig valahányszor belenéz horgolt neszesszerének 
tükrébe, megtudhatja, valójában ki is a legszebb e vidéken. 
Hősnőkön, tündérkirálynőkön, boszorkányokon kívül maga a gonosz farkas 
is megjelenik ebben a horgolt játékokat, gyermekruhákat, kiegészítőket, 
táskákat és még számos érdekességet kínáló, mesebeli válogatásban. 
 

Raktári jelzet: 745 A 57 
 

Leslie Stanfield: 75 kötött virágos blokk 

  
 
Gyönyörű minták takarókhoz, kiegészítőkhöz, babatakarókhoz és sok 
minden máshoz. 
 
 
Raktári jelzet: 745 S 85 
 
 
 
 

Lynne Watterson: Csipkekötés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Már össze sem tudom számolni, hányan 
jelezték, mennyire tartanak a 
csipkekötéstől, pedig nem is olyan 
bonyolult, mint amilyennek látszik. 
Remélem, ez a könyv összes félelmüket 
egyszer és mindenkorra száműzi. 
Az egyszerű, érthető leírásokkal és 
leszámolható ábrákkal lépésről lépésre 
követhetjük végig a kötés folyamatát.  
A technikai ismertetéseket 
lélegzetelállítóan szép csipkeminták 
követik. 
Az egyes leckék végén a kezdők számára 
ideális feladatot jelentő babasapkától és 
sáltól a gyakorlottabbaknak szánt pompás 
vállkendőig egyszerű mintadarabok elkészítését ismertetjük. 
A minták alig vagy egyáltalán nem igényelnek alakítást, így egyszerűen 
követhetők - próbálkozzunk hát a csipkekötéssel, és élvezzük, amint a 
kezünk közt egyre jobban kiteljesedik a szép minta." A szerző 
 

Raktári jelzet: 745 W 35 



Haris Márta: Kössünk kesztyűt! 

  
A kesztyű a hideg hónapokban ruhatárunk 
nélkülözhetetlen része, de egy-egy 
különleges darabbal máskor is feldobhatjuk 
öltözékünket. A különféle kesztyűket 
általában kézi kötéssel is elkészíthetjük. Egy 
pár kesztyű néhány nap alatt kényelmesen 
megköthető, és a különböző modellekkel az 
egész családnak örömet szerezhetünk, 
hiszen a leheletfinom csipkekesztyűtől 
kezdve a strapabíró gyerekkesztyűn át a 
meleg téli gyapjúkesztyűig bármilyent 
készíthetünk.  
 
Raktári jelzet: 745 H 32 

Isabelle Kessedjian: Pupinett, az én babám - Egy horgolt figura, 10 különböző ruha, 45 
kiegészítő és egy jókora bőrönd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pupinett, a bájos horgolt baba elkészítéséhez csak a legegyszerűbb 
technikákat és horgolóöltéseket kell ismerni. A babánk igazi egyéniség lesz, 
ha a könyvben található sokféle frizuraötletből merítve tesszük őt egyedivé. 
A könyvből horgolhatunk pizsamát, ágyneműt, kertésznadrágot, inget, 
pulóvert, fürdőruhát, kabátot, sálat, sapkát, hét különböző jelmezt, és még 
nagyon sok apró kiegészítőt, amelyek végtelenül variálhatók egymással. A 
színpompás holmik meghorgolása egyáltalán nem bonyolult, a kezdőknek is 
biztos sikert ígérnek.. 
 
Raktári jelzet: 746 K 43 

Lesley Stanfield: 100 kötött és horgolt virág - Csodaszép virággyűjtemény ruhák, 
kiegészítők, párnák és takarók díszítésére  

  
Elbűvölő kötött és horgolt virággyűjteménnyel bővíthetjük saját kezűleg 
készített alkotásaink sorát. Az elkészült kézimunkákat felhasználhatjuk ruhák, 
kiegészítők díszítésére, vagy színes csokorba kötve otthonunk dekorálásához. 
Válogassunk a katalógusba rendezett egyszerű 
rózsákból, kedves pipacsokból vagy a 
mesterien kidolgozott virágkölteményekből. 
Ha kiválasztottuk a legjobban tetszőt, nincs 
más dolgunk, mint a részletes leíráshoz 
lapozni, majd kötőtűt vagy horgolótűt 
ragadni. A horgolt modellekhez leszámolható 
rajz is tartozik, amely megkönnyíti a 
munkánkat. A figurák összeállításához, 
kitöméséhez is találunk hasznos tanácsokat. 
Néhány inspiráló ötlet is helyet kapott a kötetben, amelyek a kézimunkák 
egyedi felhasználását segítik a ruhadíszektől az ajándékcsomag dekorálásáig. 
 
Raktári jelzet: 745 S 85 



Stephanie Göhr:  Horgolt négyzetek, színpompás ötletek - Lakásdíszek, takarók, 
praktikus kiegészítők 

  
A kicsi, négyzet alakú kézimunkák a horgolás szerelmeseinek körében 
nagyon népszerűek. A horgolt négyzetek rajongói igazi átalakító művésszé 
válhatnak. A gyorsan elkészülő darabok szépsége a végtelen 
színvariációkban, a horgolóöltések és a fonalak variálhatóságában 
mutatkozik meg. 
Az egyszerű négyzetekből villámgyorsan készülhetnek tarka táskák, 
különleges lakásdekorációk, takarók, divatos ruhadarabok és praktikus 
kiegészítők. 
A könyv számos ötletet ad arra, hogyan horgoljunk kisebb-nagyobb 
négyzetekből álló tárgyakat. Az alapvető technikákhoz és az egyes 
modellekhez pontos leírás tartozik, így gyerekjáték lesz a kézimunkák 
elkészítése. 
A kanapén ülve, utazás közben a vonaton vagy a parkban egy padon 
megpihenve is elővehetjük a horgolótűnket, hiszen a kisméretű horgolások 
bármelyik táskában elférnek. Minden színpompás és szögletes darab egyedi 
és valódi kis műalkotás lesz. 
 
Raktári jelzet: 745 G 56 
 

Lynne Rowe: Bolondos sapkák – Kössünk, hordjunk elbűvölő és mulatságos sapkákat 

  
Mi lehet aranyosabb egy zebrasapkás kisgyereknél? Mondjuk, egy 
sütisapkás baba? Vagy egy kis kötött méhecskékkel díszített méhkas sapkát 
viselô felnôtt? 
 
Ezeket a fantáziadús, helyes kis sapkákat ugyanolyan élvezet elkészíteni, 
mint hordani. A könyv 32 egyedi kötött fejfedô mintáját adja közre. A 
csodálatos fotók, az alapvetô eszközök és technikák áttekintése és az 
elkészítés minden egyes lépését bemutató egyértelmû mintaleírások ideális 
útmutató mindenki számára, függetlenül attól, milyen szinten tud kötni. 
 
Minden sapka többféle méretben, kisbaba, kisgyerek, gyerek és még 
kalandvágyó felnôtt számára is megtalálható, így senki nem marad bolondos 
sapka nélkül, a buksik melegen maradnak és vidámságot sugároznak. 
 
Raktári jelzet: 646 R 90 

Maki Oomaci:  Horgolt állatkák és más kedves figurák 

  
Bájos, puha horgolt állatkák és figurák 
elkészítését ismerthetjük meg a könyvből.  
A részletes leírások alapján a kezdők is bátran 
belevághatnak horgolásukba. A könyv a 
horgolás alapjait, a figurák elkészítéséhez 
szükséges technikákat is részletesen tárgyalja. 
 
 
Raktári jelzet: 745 O 39 
 
 
 



 

Caitlin Sainio:  Horgolt szegélyek - 75 csodás modell párnák, kendők, szoknyák 
díszítésére 

  
A könyvben 75 különböző stílusú horgolt 
szegély pontos leírását adjuk közre. Horgolt 
szegéllyel sok mindent díszíthetünk, 
felvarrhatjuk kendők, szoknyák szélére, 
csinosíthatunk vele egyszerű vászontáskát vagy 
díszpárnát, de akár az ajándékok csomagolását 
is személyesebbé tehetjük vele. 
 
Raktári jelzet: 745 S 11 
 

Jaroslava Dovcová: A kötés iskolája - Kötésminták leírásokkal és leszámolható 
rajzokkal, fortélyok, technikák kezdőknek és haladóknak 

  
A kötés egyre népszerűbb napjainkban, nem csak amiatt, hogy roppant 
szórakoztató kézimunka, de azért is, mert újra divatosak a saját készítésű 
kötött holmik, sálak, pulóverek és egyéb kiegészítők. Sőt, erényei között 
említhetjük, hogy rohanó világunkban egy kis pihenésre késztet bennünket, 
ha kézbe vesszük a kötőtűket. Ideális hobbi mindazoknak, akik szívesen 
alkotnak saját maguknak, vagy mások örömére. A kezdők elsajátíthatják a 
kötés alapjait, a legfontosabb tudnivalókat a fonalakról, eszközökről, 
valamint megismerhetnek több tucat mintát és azok kombinációit. A 
gyakorlott kötők számos olyan holmit és ötletet találnak ebben a könyvben, 
amelyek inspirációul szolgálhat a munkájukhoz. Egyszerű és bonyolultabb 
kötésminták leírásokkal és leszámolható mintarajzokkal. Bárki által 
könnyedén elkészíthető modellek: szoknya, téli kiegészítők, játékok, 
lakásdekorációk. 
 
Raktári jelzet: 745 D 86 
 

Isela Phelps: Kössünk kötőkereten - Körmöcskézés kezdőknek 

  
Ha leülünk, és kezünkbe veszünk egy kötőkeretet és némi fonalat, máris egy 
kaland részesei lettünk. Észre sem vesszük, és néhány perc múlva már 
teljesen belemélyedünk a kötés varázslatos műveletébe.  Sokan talán 
használták is gyerekkorukban a négy szöggel ellátott faspulnit, amellyel 
végtelen csőkígyókat lehetett készíteni. A hurkolt csőből aztán edényalátét, 
szőnyeg vagy éppen poháralátét készült. A mai körmöcske felépítése egy 
kicsit bonyolultabb a hajdani spulninál, használata azonban éppolyan 
egyszerű. A körmöcskézés technikáját rendkívül könnyű elsajátítani, 
felnőttek és gyerekek is néhány óra alatt megtanulhatják. Azoknak a 
felnőtteknek, akik korábban esetleg túl nehéznek találták a kötőtűk 
használatát, ez a technika sikerélményt adhat. A kézimunka lelkes hívei 
pedig újabb lendületet kaphatnak az újfajta módszer felfedezésével. 
Könyvünk egyszerre munkafüzet és kézikönyv. A kötetben a körkötő és a 
négyszögletes kötőkeret használatát is megismerhetjük, könnyen 
elkészíthető munkadarabok is kísérik a leírást, amelyeken gyakorolhatjuk is 
frissen szerzett tudásunkat. 
 
Raktári Jelzet: 646 P 68 


