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ESZKÖZÖK ÉS ALAPANYAGOK
A horgolás legfontosabb kelléke a horgolótû
és a fonal, ezeken kívül még más eszközöket
is használhatunk a horgoláshoz.
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1. kérdés:

2. kérdés:

Mi a horgolás?
A horgolás kifejezés egyaránt vonatkozik a horgolt késztermékre és
az eljárásra, amely során ezt létrehozzuk egy kampós végû eszközzel,
a horgolótûvel és fonal 1 vagy több
szálával.
Ennek a kézimunkafajtának a valódi kora sokszor vitatott. Vannak,
akik szerint már a kôkorszakban is
létezett, míg mások szerint Kínából
származik, vagy arab civilizációból.
Mivel nem maradt fenn horgolt darab ezekbôl a korai történelmi korokból, a horgolás eredete rejtély.

Feltehetôen a XVI. századból
származnak a legrégebbi megmaradt
horgolt kézimunkák. Ezek templomi
textíliák, szegélyüket horgolással
készítették a drágább vert és varrott
csipkék mintájára. Feltehetôen apácák készítették, ezért „apácák horgolásának” vagy „apácák csipkéjének” is
nevezték.
A horgolás a XVIII. században
valószínûleg francia apácák közvetítésével jutott Írországba, ahol az
asszonyok horgolt kézimunkákból
származó jövedelemmel próbáltak könnyíteni az éhínség okozta
szegénységükön. A legtöbb általuk
létrehozott csodálatos kézimunkát
az 1851-es világkiállításon kiállították,
ami szerepet játszhatott abban, hogy
a horgolás másutt is népszerû lett.

Mi a különbség a kötés
és a horgolás között?
A horgolás abban különbözik a kötéstôl, hogy egy eszközt használ,
a horgos végû horgolótût, míg a
kötôtûk egyenesek és hegyes végûek.
A horgolás legtöbb formájánál
csak azt a hurkot vagy szem(ek)et
tartjuk a tûn, amivel dolgozunk;
a kötésnél pedig a sor összes szemét. A kötés szemei, ha leemeljük a
kötôtûrôl, visszafejtôdnek a kezdô
sorig. A horgolás szemei ugyanakkor
egymásba kapcsolódnak és képesek
önmagukban, eszköz nélkül megállni.
Mindegyik szem csak a közvetlen
szomszédos szemekhez kapcsolódik.
Ha egy szem megszakad, nem fogja
lebontani a felette és alatta levô
szemeket.

A horgolásnak az is elônye, hogy a
horgolt darab könnyen felpróbálható
vagy lemérhetô, mivel a szemek nem
egy tûn vagy más eszközön vannak,
mint a kötésnél. Szintén könnyebb
észrevenni a hibákat a horgolásban,
amelyeket azonnal ki is tudunk
javítani.

BALRA Horgolótû és egy készülôfélben
lévô színes munka
JOBBRA Horgolt gyerekcipôcskék

Horgolással díszített tojások
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