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Budete potřebovat:  

 Přízi – duhové klubíčko v návinu 900m (stačilo na mou výšku 160cm a velikost M), 

když jsem dělala větší velikost pro větší slečnu měla jsem 1000m, klasická tří nitka, 

kterou seženete třeba u mě na eshopu: https://slaskoubynikol.cz/  

 Háček 3,5mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

 Značkovač – můžete a nemusíte mít 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 DS – dlouhý sloupek 

 KS – krátký sloupek 

 PDS – polodlouhý sloupek 

 ŘO – řetízkové oko 

Poznámky: 

 Vzor je poměrně jednoduchý, opakují se neustále tři jednoduché řady. 

 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 ze 144 ŘO, spojíme pevným okem a dáváme si pozor, aby se 

nám řetízek nepřekroutil! Do 73. oka jsem si dala značkovač - tam bude špička ponča. 

2. řada: Háčkujeme 3ŘO jak náhradu za DS, DS do stejného oka, poté 71DS, 3DS do 

jednoho oka (místo, kde je značkovač), DS do konce řady, DS do prvního oka (celkem 

3DS v jednom). 

3. řada: Uděláme 3ŘO a KS hned do stejného očka, 73KS, KS+2ŘO+KS do jednoho oka 

(špička), 73KS, PO do 1. ŘO. 

4. řada: 4ŘO (jako náhrada za DS a ŘO), vynecháme jedno oko, DS+ŘO+DS+ŘO+DS 

do jednoho oka (špička), střídáme ŘO+DS až ke špičce, vynecháváme mezi DS jedno 

oko, ve špičce DS+ŘO+DS+ŘO+DS, ŘO+DS střídáme do konce řady, PO do 3. ŘO na 

začátku řady. 

5. řada: 3ŘO, DS do mezery, DS do oka, DS do mezery, 3DS do jednoho oka, střídáme 

DS do mezery a DS do oka až ke špičce, poté 3DS do jednoho oka, opět střídáme DS 

do mezery a DS do oka, PO do 3. ŘO. 

6. řada: ŘO, KS do stejného oka, 4KS, špička - KS+2ŘO+KS do jednoho oka, KS až do 

špičky, opět KS+2ŘO+KS do jednoho oka, KS do konce řady, PO do KS. 

7. řada: 4ŘO, vynechat oko, DS+ŘO a vynechat oko až ke špičce, DS+ŘO+DS+ŘO+DS 

do jednoho oka, ŘO+DS až ke druhé špičce, DS+ŘO+DS+ŘO+DS do jednoho oka, 

střídáme ŘO+DS až do konce řady, PO do 3. ŘO. 

Takto háčkujeme až do požadované délky ponča. Střídáme řady – KS, DS, okýnka… 

Když máme naši požadovanou délku, případně jsme už v závěru klubíčka, obháčkujeme pončo 

řadou krátkých sloupků a poté navlékneme střapce. Jak na to vidíte na fotce, snad to bude 

pochopitelné. Střapce mám ze 6-ti nitek, přehnu na polovinu a protáhnu. Utáhneme. 

TIP: Vezměte si o půl čísla menší háček, aby Vám to šlo lépe. 

Výstřih:  

Napojíme si přízi, uháčkujeme ŘO+KS do stejného místa, vynechat dva sloupky a 5PDS do 

jedné mezery, vynecháme dva sloupky a KS...opakujeme, končíme PO do KS. 
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