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Oscar-szobor, Peppa ma-
lac és családja, Pumukli, 
Cseperke, kis hokista, 
vagy éppen Minecraft ma-
lac és kecske – megannyi 
szerethető horgolt figura 
kerül ki Szőcs Hortenzia 
keze közül. Szeretettel, 
aprólékos, gondos mun-
kával készülnek a gyere-
kek kedvencei. Talán még 
a lelkéből is belehorgol 
egy kicsit.

A 
nagyszülőknél töltött 
gyermekkori vakáci-
ók idejére nyúlik visz-
sza Szőcs Hortenzia 
találkozása a horgo-
lással, kézimunká-

zással. Nagymamája tanítgatta kötni, 
horgolni, anyagdarabokból ruhákat 
varrni a babáknak. Aztán évekig nem 
vette kézbe a horgoló- és kötőtűt, 
mígnem tizedik osztályos korában 
rózsahimlős lett.

„Szigorú »szobafogságba«, ka-
ranténba kerültem. Nem volt még 
internet, Facebook, és valamivel le 
kellett foglaljam magam. Édesanyám 
is sokat kötött, akkoriban divat volt, 
a Fürge ujjakból volt egy gyűjtemé-
nyünk, és anyu kötött nekünk blú-
zokat. Otthon mindig volt fonalunk, 
mindenféle színből. Így került elő 
a horgolótű, és amíg otthon kellett 
üljek, horgoltam is a konyhába egy 
nagy, kerek szőnyeget, akkorát, hogy 
engem beterített. Szép színes volt, 
sokáig ott volt a konyhánkban.” Ezu-
tán ismét letette a horgolótűt, zajlott 
az élet, majd néhány év múlva talál-
kozott egyik volt osztálytársával, Be-
rényi Reginával, aki horgolóklubot 
indított. „Ez nekem épp kapóra jött, 
otthon voltam gyereknevelésen, ki-
kapcsolódásnak nagyon jó volt, hogy 
keddenként találkoztunk a könyv-
tárban, csajokul, idősek, fi atalok. 
Reginának köszönhető, hogy újra 
kedvet kaptam a horgoláshoz. Már 
megjelent az online világ, könnyeb-
ben hozzá lehetett férni mindenféle 
mintához, de ő is hozott, és tanított 
a technikákra. Anno kezdetleges 
szinten megtanultam horgolni, de 
egy rajzolt mintát nem tudtam volna 
kibogarászni” – emlékezett vissza a 
fi atal csíkszeredai nő.

Szaporítás, apasztás 

Mint mondja, nagyon szeret kézmű-
veskedni, ez kikapcsolja őt, türelme 

is van hozzá. Előfordult, hogy egy 
minta, fi gura nem úgy sikerült, ahogy 
szerette volna, ilyenkor egy-két hétre 
félretette, majd újra megpróbálta el-
készíteni. Tenzi szerint kihívás is van 
mindebben, mert gyakran van úgy, 
hogy a gyerekek meglátnak valamit, 
és kérik a szülők, hogy készítse el az 
adott fi gura horgolt változatát.

„Például amikor Minecraft  mala-
cot, majd kecskét kértek, akkor biza 
le kellett üljek, elővenni a kockás 
lapot, kiszámolni, rajzolni, húzni, 
visszabontani. Tehát van olyan eset, 
hogy én kell megtervezzem. De szere-
tem ezt az oldalát is, hogy nem sablo-
nos, nem mindig ugyanazt készítem. 
Például horgoltam a legkisebb hú-
gomnak egy Oscar-szobrot. Borzasz-
tó nehéz volt, fémszálas, aranyszínű 
fonalat vettem, ami elég durva az 
aranyszáltól. A többi fi gurát mindig 
száz százalékos pamutból készítem. 
Ezzel a fonállal nagyon nehéz volt 
dolgozni, a felső részét többször visz-
sza kellett bontsam, mert nem jött ki 
arányosan a fi gura a lábak után. Ez 
már anatómiai tudást is feltételez, 
kellett nézni a képet is, hogy úgy sza-
porítsak és apasszak, hogy kijöjjön 

a görbület. Ilyenkor nagyon el lehet 
rontani, de minél többször készít va-
laki ilyen-olyan fi gurákat, annál job-
ban rálát ezekre a buktatókra. Én ál-
talában leírom, készítek egy tervet a 
nehezebb részről. Ahol tudom, hogy 
kicsit macerásabb, ott rajzolok, szá-
molok, hogy az arányok kijöjjenek.”

Elmesélte, az egyik legkedvesebb 
fi gura, amit készített, az a Csepere-
dők családi fesztivál kabalafi gurája 
volt, Cseperke, a gombaember. De 
nagyon sokan kértek tőle horgolt ho-
kistafi gurát, legutóbb Peppa malac 
és családja bontakozott ki a fonalak-
ból. „Volt olyan anyuka, aki utólag 
jelezte, hogy a gyermeke azóta is a 
kis hokistával alszik, amióta meg-
kapta, vagy ha megy táborba, akkor 
azt biztosan be kell tenni a csomag-
ba. Jóleső, hogy ragaszkodnak hozzá 
a gyerekek.”

Történeteket hordoznak

Számtalanszor előfordul, ha meglát 
egy új fi gurát, mintát, azt el kell ké-
szítenie. Kiderül, minél kisebb egy 
fi gura, annál nehezebb megalkot-
ni. „Főleg az összevarrás mütyür-

kemunka. De mindenik darabhoz 
tartozik egy történet, hogy ki miért 
kéri, ez ad még többletet mindeh-
hez.” Hozzátette, ha meglát egy kü-
lönleges, szép színű fonalat, akkor 
rögtön szárnyalni kezd a fantáziája, 
hogy mit lehetne abból horgolni. 
„Most a nagy kihívás, hogy készítsek 
egy horgolt fürdőruhát. Időigényes, 
de tervben van, hogy megpróbáljam. 
Nagyon sok terv van a fejemben, 
vannak dolgok, amiket ezután sze-
retnék megtanulni, mindig találko-
zom új technikákkal. Az a jó ebben, 
hogy mindig van új, amit ki szeret-
nék próbálni, csak legyen rá időm” 
– mondja mosolyogva. A horgolás 
leginkább délután, munka után, 
vagy hétvégén kerül elő. Alkotásai-
val másokat is inspirál, volt, aki az 
ő hatására vette elő újra a horgoló-
tűt, fonalat. „Nekem ez egy hobbi, 
és nagyon élvezem. A lelkemből is 
egy kicsit belehorgolok, mert minde-
nik darab személyes. Mindig tudom, 
hogy jó helyre kerül a kezem munká-
ja, és ez számomra is örömet okoz.”
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Aprólékos 
munka 
a horgolás, 
de megéri
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Ha meglát egy 
különleges, 
szép színű 
fonalat, akkor 
rögtön szár-
nyalni kezd 
a fantáziá-
ja, hogy mit 
lehetne abból 
horgolni.

#Szőcs Hortenzia

Apró szemekből 
nagy kedvencek




