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POLIP 
Minta forrása a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház Koraszülött, Csecsemő és 

Gyermek Osztálya  

 

Hozzávalók:   

 Gombolyda Guru 100 % mercerizált pamut fonal (vagy más hasonló minőségű fonal) 

Ezek bírják a mosást és a megfelelő fertőtlenítést, a nyálat és nem szöszölődnek. 

 2 és 2,5 mm-es horgolótű,  

 vatelin, fríz vagy más baba barát, antiallergén tömőanyag, 

 új vagy használt gyerek harisnya vagy zokni szára (ebbe tesszük a tömőanyagot, 

zokni fejrészét higiéniai okok miatt nem lehet használni, kivéve az újnál), 

 hímző fonal vagy 100 %-os pamut horgolócérna a hímzéshez, 

 hímzőtű vagy más nagy lyukú tű 
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A megfelelő méretű horgolótű kiválasztásához készítsünk egy próbát és nézzük meg nem 

hézagos-e, mivel akkor nem lehet szépen kitömni. Ha lyukacsos a horgolásunk, akkor kisebb 

méretű tűvel kell készíteni.  

 

A linkre kattintva illetve a https://furfangoskezek.hu webáruházban megnézhető a fonal 

leírása és megvásárolható.  

 

Rövidítések: 

 

Szaporítás: egy rövidpálcába 2 rövidpálca horgolása 

Fogyasztás: 2 rövidpálcából 1 rövidpálca horgolása 

 

 

Elkészítés: 

 

Fej (ez horgolható 2,5 mm-es tűvel): 

1. sor Varázskörbe 6 rövidpálcát készítünk és meghúzzuk a szálat. Helyezzük be a 

sorjelölő szálat. (6) 

2. sor Minden rövidpálcába két rövidpálcát horgolunk – szaporítunk minden szemben. 

(12) 

3. sor (1 rövidpálca, szaporítás) ezt ismételjük 6-szor összesen (18) 

4. sor (2 rövidpálca, szaporítás) ezt ismételjük 6-szor összesen (24) 

5. sor (3 rövidpálca, szaporítás) ezt ismételjük 6-szor összesen (30) 

6. sor (4 rövidpálca, szaporítás) ezt ismételjük 6-szor összesen (36) 

7. sor (5 rövidpálca, szaporítás) ezt ismételjük 6-szor összesen (42) 

8-13. sor Minden rövidpálcára 1 db rövidpálcát horgolunk. (42) 

14. sor (5 rövidpálca, fogyasztás) ezt ismételjük 6-szor összesen (36) 

15. sor Minden rövidpálcára 1 db rövidpálcát horgolunk. (36) 

16. sor (4 rövidpálca, fogyasztás) ezt ismételjük 6-szor összesen (30) 

17. sor Minden rövidpálcára 1 db rövidpálcát horgolunk. (30) 

18. sor (3 rövidpálca, fogyasztás) ezt ismételjük 6-szor összesen (24) 

Itt hímezzük ki a szemét, száját a polipnak. Fontos, hogy sokszorosan, jó alaposan 

csomózzuk meg belülről a hímzés, hogy ne bomoljon ki. Hímzéshez szintén 100 % 

pamutfonalat ajánlunk, a polip fonalának megegyező minőséget. Hímző fonal is lehet, de 

nem lehet fémszálas fonalakat használni! Biztonsági szemet nem lehet használni! 

19-25. sor Minden rövidpálcára 1 db rövidpálcát horgolunk. (24) 

 

 

https://furfangoskezek.hu/


FURFANGOS KEZEK KÖTŐ – ÉS HORGOLÓ KLUB 

 

info@furfangoskezek.hu  © Botosné Kárász Brigitta 

3 3 

 

Tömjük ki a polipot jó szorosan, de először a harisnya, zokni darabot tegyük bele, majd 

ebbe tegyük a tömőanyagot. Nagyon keményre kell kitömni, mert mosás, fertőtlenítés 

során egy kicsit összeesik. Ha nem elég kemény a polip, akkor a baba a szájába tudja tömni. 

Folytatólagosan horgoljuk tovább a csápokkal, nem szabad elvágni a fonalat. 

 

Csáp (ezt horgoljuk 2 mm-es tűvel): 

 

Készítsünk 45 láncszemet, majd horgoljunk visszafelé. Horgoljunk 3 láncszemet 

magasításnak majd a horgolótűtől számított 4. szembe még horgoljunk 2 db egyráhajtásos 

pálcát. A továbbiakban minden szembe 3 db egyráhajtásos pálcát horgolunk. Ha 

visszaértünk a soron, akkor a polip alján a kezdő szemtől a következő 2 szem külső szálába 

1-1 kúszószemmel átmegyünk és a 4. szem külső szálába lépve kezdjük el újból a 45 

láncszemet horgolni az előbbi leírásnak megfelelően. Ezt ismételjük a 8 db csáp 

elkészítéséhez. Rögzítjük az utolsó csápot is. 

A polip aljának bezárásához tovább fogyasztjuk a szemeket. 

 

26. sor A szemek belső szálába horgolva, a külső szálakban a csápok lettek horgolva. (2 

rövidpálca, fogyasztás) ezt ismételjük 6-szor összesen (18) 

27. sor (1 rövidpálca, fogyasztás) ezt ismételjük 6-szor összesen (12) 

28. sor (fogyasztás) ezt ismételjük 6-szor összesen (6) 

 

Befejezzük, elvágjuk a fonalat, de hosszabb szálat hagyunk még. A záró kör szélén tűvel 

„felfűzve” szorosra meghúzzuk a maradt lyukat és megcsomózzuk többször. A szálat a 

polipba beszúrva egy másik helyen kihúzva vágjuk el. 

 

 

A polip mérete: 

 

A fej 7-8 cm legyen hosszában, a csápok (kunkorodva kihúzva) 15-17 cm legyenek. Ezek a 

méretek a koraszülött babák polipkáira vonatkoznak. Ennél egy kicsit hosszabb csápokkal a 

nagyobb babáknak még készíthető. 


