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Tento návod podléhá autorskému právu. Není dovoleno jej kopírovat.  Hotové výrobky podle 

tohoto návodu můžete prodávat, ale prosím uvádějte vždy autora návodu – Nikola Kubečková (S 

láskou By Nikol). 
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Hledáte nějaké zvířátko, které byste si uháčkovali? Pak mám pro Vás tip na tuto krásnou a 

jednoduchou žirafu, kterou uháčkujete raz dva. Tak utíkejte pro přízi a s chutí do toho. 

 

Budete potřebovat:  

 Přízi – já použila Jeans 

 Háček 2,5mm 

 Bezpečnostní očička 10mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

 Výplň 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 KS – krátký sloupek 

 V – dva krátké sloupky do jednoho oka 

 A – sháčkovat dna krátké sloupky do jednoho oka 

 *6 – opakujeme celkem 6x 

 (xy) – počet sloupků na konci řady 

Poznámky: 

 Háčkujeme do spirály, řady neukončujeme pevným okem. Pokud byste však chtěli, 

klidně můžete, je to jen a jen na Vás.  

 Spotřeba je opravdu maličká, základní barva cca 26g, druhá barva 7g. 

 Barva A – základní barva 

 Barva B – barva na čumáček a detaily 

 Budu moc ráda, když mě podpoříte v mé tvorbě a kouknete ke mně na stránky: 

https://slaskoubynikol.cz/  a třeba si pořídíte nějaký návod jako poděkování, nebo 

nakoupíte klubíčko.     

https://slaskoubynikol.cz/
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Hlava: 

Barva B. V průběhu práce vycpáváme!! 

Očička umístíme mezi 3. a 4. řadu barvy A, v rozmezí cca 10KS. 

1. řada: 6KS do MK 

2. řada: (V)*6 (12KS) 

3. řada: (KS,V)*6 (18KS) 

4. řada: (2KS,V)*6 (24KS) 

5. řada: (3KS,V)*6 (30KS) 

6. řada: (4KS,V)*6 (36KS) 

7.-9. řada: 36KS (celkem 3řady) 

Změníme barvu na A. 

10. řada: 36KS 

11. řada: (5KS,V)*6 (42KS) 

12.-14. řada: 42KS (celkem 3řady) 

15. řada: (6KS,V)*6 (48KS) 

16.-18. řada: 48KS (celkem 3řady) 

19. řada: (6KS,A)*6 (42KS) 

20.-21. řada: 42KS 

22. řada: (5KS,A)*6 (36KS) 

23. řada: (4KS,A)*6 (30KS) 

24. řada: (3KS,A)*6 (24KS) 

25. řada: (2KS,A)*6 (18KS) 

26. řada: (KS,A)*6 (12KS) 

27. řada: (A)*6 (6KS) - Ukončíme a dírku zapošijeme. 
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Růžky (2x): 

Barva B. Růžky nezapomeňte vycpat! 

1. řada: 6KS do MK 

2. řada: (V)*6 (12KS) 

3.-4. řada: 12KS 

5. řada: (KS,A)*4 (8KS) 

Barva A. 

6.-7. řada: 8KS 

8. řada: (2KS,A)*2 (6KS) 

9. řada: 6KS 

Ukončíme PO, necháme si delší konec na přišití k hlavě. 

 

Uši (2x): 

Barva A. Nevycpávat! 

1. řada: 4KS do MK 

2. řada: (V)*4 (8KS) 

3. řada: (3KS,V)*2 (10KS) 

4. řada: (4KS,V)*2 (12KS) 

5. řada: (5KS,V)*2 (14KS) 

6. řada: (6KS,V)*2 (16KS) 

7. řada: (7KS,V)*2 (18KS) 

8. řada: 18KS 

9. řada: (4KS,A)*3 (15KS) 

10. řada: (3KS,A)*3 (12KS) 
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11. řada: (KS,A)*4 (8KS) 

Ukončím PO, necháme si delší konec na přišití k hlavě. 

 

Ruce (2x): 

Barva A. Jemně vycpeme. 

1. řada:  6KS 

2. řada: (KS,V)*3 (9KS) 

3.-11. řada: 9KS (celkem 9 řad) 

Ukončíme PO, necháme si delší konec na přišití, nebo stačí nechat krátký konec a zapošít jej. 

Ukážu Vám způsob, kdy nemusíte našívat. 

 

Ocásek: 

Barva A. 

1. řada: 8ŘO 

2. řada: Do druhého oka od háčku háčkujeme PO. (7PO) 

Naděláme si pár střapců a přiděláme je na ocásek. 

 

Nohy+tělo:  

Barva A. V průběhu práce vycpáváme. 

Začínáme háčkovat nohy, poté se napojíme na tělíčko. 

1. řada: 6KS do MK 

2. řada: (V)*6 (12KS) 

3.-7. řada: 12KS (celkem 5 řad) 

U první nohy přízi odstřihneme, u druhé necháme a pokračujeme: 
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8. řada: 3ŘO, napojíme se na druhou nohu, 12KS, 3KS do ŘO, které jsme háčkovaly na začátku, 

12KS, 3KS do ŘO. (30KS) 

9. řada: (4KS,V)*6 (36KS) 

10.-11. řada: 36KS 

12. řada: (4KS,A)*6 (30KS) 

13.-14. řada: 30KS – ocásek přiháčkujeme sem na zadní straně těla. (Přiháčkujete ho při 

háčkování řady, aspoň nemusíte přišívat.) 

15. řada: (8KS,A)*3 (27KS) 

16.-18. řada: 27KS (celkem 3řady) 

19. řada: (7KS,A)*3 (24KS) 

20.-21. řada: 24KS – v tomto místě přiháčkujeme ruce. Prvně je přiháčkujeme za první 

4sloupky v jedné řadě a v druhé řadě za zbylé čtyři. 

22. řada: (2KS,A)*6 (18KS) 

23.-33. řada: 18KS (celkem 11 řad) 

Ukončíme PO, necháme si delší konec na přišití k hlavě. 

 

Flíčky - množství dle potřeby: 

Barva B. Velikost 1: 

1. řada: 6KS do MK 

2. řada: (V)*6 (12KS) 

Ukončíme, necháme si delší konec na přišití. 

Velikost 2: 

1. řada: 6KS do MK 

Ukončíme, necháme si delší konec na přišití. 

 


