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Přívěšek pokeballu je snad moderní pro každou dobu. Není snad nikdo na světe, kdo by neznal 

Pokemony. Myslím, že dokáže potěšit jako drobný dárek a ozdobit tak klíčky, či batoh nebo 

prostě jen na poličku jako sběratelský kousek… 

 

Budete potřebovat:  

 Přízi – já použila Camiila, stačí opravdu zbytečky 

 Háček 2,5mm 

 Nůžky 

 Jehlu 

 Výplň 

Co musíte umět: 

 ŘO – řetízkové oko 

 KS – krátký sloupek 

 V – dva krátké sloupky do jednoho oka 

 A – sháčkovat dna krátké sloupky do jednoho oka 

Poznámky: 

 Háčkujeme do spirály, řady neukončujeme pevným okem. Pokud byste však chtěli, 

klidně můžete, je to jen a jen na Vás.  

 Budu moc ráda, když mě podpoříte v mé tvorbě a kouknete ke mně na stránky: 

https://slaskoubynikol.cz/  a třeba si pořídíte nějaký návod jako poděkování, nebo 

nakoupíte klubíčko.      

https://slaskoubynikol.cz/
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Tělo pokebalu: 

Začínáme červenou barvou: 

1.řada: 6KS do magického kroužku 

2. řada: (V)*6 (12KS) 

3. řada: (KS,V)*6 (18KS) 

4. řada: (2KS,V)*6 (24KS) 

5. řada: (3KS,V)*6 (30KS) 

6.-7. řada: 30KS 

Změna na černou barvu: 

8.-9. řada: 30KS 

Změna na bílou barvu: 

10.-11. řada: 30KS 

12. řada: (3KS,A)*6 (24KS) 

13. řada: (2KS,A)*6 (18KS) 

Nezapomeňte pokeball vycpat! 

14. řada: (KS,A)*6 (12KS) 

15. řada:  (A)*6 (6KS) 

Ukončíme. Dírku, která tam zůstala 

zapošijeme. 

 

 

 

 

 

Knoflík: 

Bílou barvou: 

1.řada: 5KS do magického kroužku 

2. řada: (V)*5 (10KS) 

Změna na černou barvu: 

3. řada: 10KS 

Ukončíme. Necháme si delší nitku na přišití 

ke kouli.  

Přišijeme a máme hotovo! 


