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Tento šál vznikl na popud Vás, co jste sledovali mou tvorbu. Pořád jste se mě dotazovali na 

šály… jestli bych nemohla na nějaký udělat návod. No a tak jsem zapátrala a našla jsem 

nádherné schéma, které jsem odzkoušela. A vypadalo to báječně… 

 

Budete potřebovat:  

 Přízi – já použila Flowers, ale volte přízi alespoň 

v návinu 1000m, a bylo to naprosto dostačující 

 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 

 DS – dlouhý sloupek 

 Sháčkované DS 

Poznámky: 

 Tento šál vypadá opravdu velice dobře a myslím si, že při správně zvolené barvě by 

slušel i pánům.  

 Je velice variabilní – můžete si ho udělat širší, nebo užší, delší či kratší… 

 Po každé řadě práci otočíme. 

 

 

 

 

 

 

https://slaskoubynikol.cz/
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Návod: 

1. řada: Začala jsem na 104ŘO. 

2. řada: Otočila jsem a do čtvrtého oka od háčku jsem uháčkovala DS, ŘO a vynechat oko, 

*DS, ŘO a vynechat oko, DS, ŘO a vynechat oko, DS, ŘO a vynechat oko, uděláme DS, ale 

ten nedokončíme, vynecháme 3 oka a do dalšího DS a ten nedokončíme, čili je teď následně k 

sobě sháčkujeme, ŘO a vynechat oko, DS, ŘO a vynechat oko, DS, ŘO a vynechat oko, DS, 

ŘO a vynechat oko, do následujícího oka DS+3ŘO+DS* opakujeme od jedné * k druhé * a 

končíme ŘO a vynechat oko, do posledního oka DS+ŘO+DS. 

3. řada: Začneme 3ŘO a otočíme práci, 2DS do stejného oka, *DS do mezery, DS do DS, DS 

do mezery, DS do DS, DS do mezery, DS do DS, DS do mezery, DS do DS - ale nedokončíme, 

vynecháme ŘO+sháčkované DS+ŘO a uděláme do dalšího DS DS a ten dokončíme tak, že ho 

sháčkujeme s tím předchozím, DS do mezery, DS do DS, DS do mezery, DS do DS, DS do 

mezery, DS do DS, 2DS do mezery+3ŘO+2DS do mezery* opakujeme, končíme 3DS do 

posledního oka 

Následně opakujeme 2. a 3. řadu až do požadované délky šály. 

Poté ukončíme a nitky zapošijeme. Klidně můžete doplnit o střapce. 

 


