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Ptáte se, proč zrovna Floegy?  

Je to z toho důvodu, že na dece najdete kytičky, které jsem již delší dobu chtěla využít na nějaký 

projekt. Od kytiček se odvíjí začátek názvu deky Flo, nebo-li zkratka anglického výrazu pro 

květinu, flowers. Druhou součástí jsou trojúhelníky, pyramidy. Když se řekne slovo 

„pyramida“, tak já osobně vidím Egypt. Od Egypta se odvíjí druhá část názvu deky – egy. Tak 

tedy vznikl název Floegy. 

Budete potřebovat: 

 Přízi – já použila klasickou tří nitku 50% 

bavlna/ 50% akryl v návinu 1000m  

 Budu moc ráda, když se přijdete podívat na 

můj eshop a přízi zakoupíte třeba tam: 

https://slaskoubynikol.cz/  

 Háček 3mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 KS – krátký sloupek 

 DS – dlouhý sloupek 

 XDS – křížené dlouhé sloupky 

Poznámky: 

 Z toho rozměru měří deka cca 83x73cm. 

 Jeden opakovací vzorek je na 9 ok. 

 Po každé řadě práci otočíme. 

  

https://slaskoubynikol.cz/
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Návod: 

1. řada: Uháčkujte si řetízek délky dle Vašich preferencí. Já začínala na 171+2ŘO a do 

čtvrtého oka od háčku uháčkujte DS, následně do každého oka uháčkujte dlouhý 

sloupek. 

2. řada: Uháčkujte si 4ŘO, otočte práci a vynechejte dvě oka a uháčkujte DS, následně 

uděláme DS do oka před tím DS, pak ŘO, vynechat dvě oka, DS, vrátit se do oka a 

DS… na konci děláme ŘO, vynechat oko a pak DS. 

3. řada: 3ŘO, a děláme DS – vždy pod ŘO z minulé řady a do DS. 

4. řada: 3ŘO, 3DS, ŘO, vynechat oko, 4DS, *4DS, ŘO, 4DS* opakujeme. 

5. řada: 3ŘO, DS, 2ŘO, KS do mezery z ŘO, 2ŘO, vynechat dvě oka, 4DS, 2ŘO, do 

mezery z ŘO KS, pak 2ŘO, vynechat 2 oka a 4DS… 

6. řada: 3ŘO, 2DS (1 do mezery ze dvou řetízkových ok), ŘO, DS do KS, ŘO, 3DS, 3DS, 

ŘO, DS do KS, ŘO… 

7. řada: 3ŘO, DS do každého oka 

8. řada: Stejná jako druhá řada – z křížených DS. 

9. řada: Opět přeháčkujeme pomocí DS. 

10. řada: 4ŘO, vynechat oko, DS, ŘO, DS, ŘO, DS, ŘO, 2DS, ŘO, DS, ŘO, DS, ŘO, DS, 

ŘO, 2DS… 

11. řada: 3ŘO, DS do mezery, ŘO, DS, ŘO, DS, ŘO, 4DS, ŘO, DS, ŘO, DS, ŘO, 4DS… 

12. řada: 3ŘO, 2DS, ŘO, DS, ŘO, 6DS, ŘO, DS, ŘO, 6DS… 

13. řada:3ŘO, 3DS, ŘO, 8DS, ŘO, 8DS, ŘO… 

14. řada: 3ŘO, co oko to dlouhý sloupek. 

15. řada: Stejné jako řada druhá – křížení. 

16. řada: Ještě jedno křížení – začíná se stejně, akorát nemusíte myslet na vynechávání ok, 

ale první DS děláte do vzdálenějšího ze skupinky a druhý do prvního. (Skupinka = dva 

zkřížení DS). 

17. řada: Přeháčkujeme. 

Teď zase háčkujete 4. řadu a zopakujete celý vzor. 
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