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Budete potřebovat:  

 Přízi – duhové klubíčko v návinu 750m, které vystačilo na pončo pro osmiletou 

holčičku, klasická tří nitka, kterou seženete třeba u mě na eshopu: 

https://slaskoubynikol.cz/  

 Háček 3mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

 Značkovač – můžete a nemusíte mít 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 KS – krátký sloupek 

 DS – dlouhý sloupek 

 V – dlouhý sloupek + řetízkové oko + dlouhý sloupek do jednoho oka 

 W – dlouhý sloupek + řetízkové oko + dlouhý sloupek + 3 řetízková oka + dlouhý 

sloupek + řetízkové oko + dlouhý sloupek do jednoho oka 

 PO – pevné oko 

Poznámky: 

 Vzor je poměrně jednoduchý, opakujeme dokola jednu a tu stejnou řadu. 

 Přidává se pouze ve špičkách. 

 Háčkujeme dokola, každou řadu ukončíme pomocí pevného oka a začneme řetízkovými 

oky. 

https://slaskoubynikol.cz/
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Návod: 

1. řada: Začínáme řetízkem. Počet ok by měl být dělitelný šesti. Já háčkovala 102ŘO a 

spojila je do kruhu PO. Pozor na překroucení řetízku! 

2. řada: 4ŘO + DS+3ŘO+DS+ŘO+DS do jednoho oka (špička č.1), poté děláme V do 

každého třetího oka (dvě oka vynechat, uháčkovat V, dvě oka vynechat, uháčkovat V...) 

- 16 skupinek, poté W a opět 16 skupinek V, končíme PO do 3.ŘO ze začátku. 

3. řada: Pomocí PO se přesuneme do středu véčka, 4ŘO+DS do této mezery, W, V až k 

druhé špičce, W a háčkujeme V do konce řady. Končíme PO do 3.ŘO ze začátku řady.  

Dále pokračujeme vždy stejně - začínáme posunutím se pomocí PO do středu véčka, poté 

4ŘO+DS do této mezery, V ke špičce, W, V k druhé špičce, W, V do konce řady a končíme PO 

do 3.ŘO ze začátku řady. 

Háčkujeme do potřebné délky, nebo ke konci klubíčka - já končila před posledním uzlíkem, 

protože jsem chtěla dělat ještě třásně a obháčkovat výstřih a další řada už by mi vzala moc 

materiálu a už by mi nezůstalo na třásně a lem. Končíme pevným okem, přízi ustřihneme. 

Výstřih: 

Napojíme se na výstřih.  

1. řada: Uháčkujeme řadu KS. 

2. řada: Potom obloučky: ŘO, vynechat dvě oka 5DS do jednoho oka, ŘO, dvě oka 

vynechat a KS, opět ŘO, vynechat dvě oka - 5DS do jednoho oka, ŘO, dvě oka vynechat 

a KS....Končíme PO do 1.ŘO ze začátku řady. 

Třásně: 

Nastříhala jsem si třásně po 6 nitkách v délce cca 10cm, poté jsem je přehnula na polovinu a 

protáhla skrz pončo a smyčkou pak protáhla volné konce. 
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