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Ptáte se, proč zrovna Laguna?  

Když jsem tento šátek háčkovala, vůbec jsem nevěděla jaký název mu zvolit. Dlouho jsem 

přemýšlela, a protože už se Fabin jmenoval podle mého auta, došlo i na auto od přítele. A 

kromě toho jste ten název navrhovali i Vy – v anketě, jak by se měl jmenoval. Prý Vám jeho 

barva připomínala Lagunu. 

 

Budete potřebovat:  

 Přízi – já použila Flowers, 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 3mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 KS – krátký sloupek 

 DS – dlouhý sloupek 

Poznámky: 

 Tento šátek je vhodný jak pro pány, tak pro dámy.  

 Je velice variabilní – můžete okýnkové řady střídat dle potřeby a toho, jak se Vám to 

bude líbit.  

 Po každé řadě práci otočíme. 

 Skupinky KS+DS háčkujeme vždy mezi KS a DS z minulé řady. 

 

 

https://slaskoubynikol.cz/
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Návod: 

Začneme 2ŘO 

1. řada: Háčkujeme do prvního ŘO KS+DS (do druhého od háčku) 

2. řada: Uháčkujeme 3ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS z minulé řady uháčkujeme KS 

a DS. 

3. řada: Uháčkujeme 1ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS z minulé řady uháčkujeme KS 

a DS a do 3.ŘO ze začátku minulé řady uděláme KS+DS. 

4. řada: Uháčkujeme 3ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS uháčkujeme KS+DS, mezi KS 

a DS uháčkujeme KS+DS. 

5. řada: Uháčkujeme 1ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS uháčkujeme KS+DS, mezi KS 

a DS uháčkujeme KS+DS, do 3.ŘO ze začátku z minulé řady uděláme KS+DS. 

6. řada: Uháčkujeme 3ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS uháčkujeme KS+DS, mezi KS 

a DS uháčkujeme KS+DS, mezi KS a DS uháčkujeme KS+DS. 

7. řada: Uháčkujeme ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS uháčkujeme KS+DS, 

uháčkujeme ŘO, DS mezi KS a DS, ŘO, DS mezi KS a DS, ŘO a do 3.ŘO ze začátku 

minulé řady uděláme KS+DS. 

8. řada: Uháčkujeme 3ŘO a práci otočíme. Mezi KS a DS uháčkujeme KS+DS, do DS 

háčkujeme KS+DS, do DS háčkujeme KS+DS, mezi KS a DS háčkujeme KS+DS. 

Nyní řady opakujeme – dírkatou (7. řadu), můžeme dělat kdykoli je potřeba, klidně až později, 

Záleží jen a jen na Vás a tom, jak se Vám to bude líbit. Princip je stále stejný.  
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