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Ptáte se, proč zrovna Fabin?  

Tenhle šátek dlouho nemohl najít svůj název. Nic se mi k němu nehodilo. Každopádně poté 

jsem se podívala z okna a došlo mi, že moje auto je taky červené a je to… no hádejte, Fabie. 

Takže jsem zvolil návod podle svého auta. Dnes už v ní dávno nejezdím, ale parťáka mi 

dělala skoro rok. 

 

Budete potřebovat:  

 Přízi – já použila Puzzle, ale volte přízi alespoň 

v návinu 1000m, jinak budete mít šátek malý. 

 Každopádně Vám mohu doporučit i klasickou 

tří nitku, kterou seženete třeba u mě na eshopu: 

https://slaskoubynikol.cz/  

 Háček 3,5mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 DS – dlouhý sloupek 

 PRDS – přední reliéfní dlouhý sloupek 

 X – dva dlouhé sloupky zkřížené  - vždy vynecháte jedno oko, uděláte DS, poté se do 

tohoto vynechaného oka vrátíte a uděláte druhý DS 

 V – dlouhý sloupek + 3 řetízková oka + dlouhý sloupek do jednoho oka 

 W – dva dlouhé sloupky + řetízkové oko + dva dlouhé sloupky do jednoho oka 

Poznámky: 

 Po každé řadě práci otočíme. 

 Opakujeme řady 3 – 12. 

 Videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=s1w9NnvLDSI 

 

https://slaskoubynikol.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=s1w9NnvLDSI
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Návod: 

1. řada: Uháčkujeme 4ŘO a do prvního oka, které jsme uháčkovali (4. od háčku) uděláme 

2DS. 

2. řada: 4ŘO, práci otočíme, do stejného místo uděláme DS, a poté DS, a ještě jeden DS 

do 3.ŘO z minulé řady (do náhrady). 

3. řada: 4ŘO, práci otočíme, do dalšího oka uděláme DS, ŘO, vynecháme oko, DS do 

ŘO, ŘO, a do náhrady z minulé řady uděláme DS+ŘO+DS. 

4. řada: 4ŘO, práci otočíme, do stejného místa uděláme DS, poté háčkujeme ještě 8DS 

(co mezera z ŘO a co DS vždy jeden). 

5. řada: 4ŘO, práci otočíme, vynecháme jeden DS, a za další uháčkujeme PRDS, ŘO, 

vynechat jeden, do dalšího PRDS… celkem 4PRDS, ŘO, a do náhrady udělám 

DS+ŘO+DS. 

6. řada: 4ŘO, práci otočíme, do stejného místa uděláme ještě DS, a následně 12DS (co 

oko, co mezera po jednom DS). 

7. řada: 3ŘO, práci otočíme, háčkujeme celkem 13DS, a do náhrady následně 

DS+ŘO+DS. 

8. řada: 4ŘO, práci otočíme, do stejného místa uděláme ještě jeden DS, a nyní budeme 

křížit sloupky, celkem zkřížíme 8 skupinek. (8x2 sloupky) – doporučuji třeba mrknout 

na video, kde je to vidět lépe.  

9. řada: 3ŘO, otočíme práci, do dalšího oka háčkujeme V, vynecháme 3 oka, V, vynechat 

3 oka, V, vynechat 3 oka, V, vynechat 3oka, DS a do náhrady háčkujeme DS+ŘO+DS. 

10. řada: 4ŘO, otočíme práci, uděláme DS do stejného oka, 2DS do dalších 2ok, následně 

háčkujeme pod 3ŘO z minulé řady W, W, W, W a do náhrady z minulé řady DS. 

11. řada: 4ŘO, práci otočíme a háčkujeme do mezery z 1ŘO V, V, V, V, poté do 1. DS 

také V, vynecháme oka 3 a do náhrady uděláme DS+ŘO+DS. 

12. řada: 4ŘO, práci otočíme a uděláme DS do stejného místa a následně ještě 24DS (do 

mezery ze 3ŘO děláme POUZE 2DS!!!!) 

A nyní už řady pouze opakujeme od 3. do 12.        
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