Návod na háčkovanou podložku pod hrneček – velikonoční zajíček

Co budeme potřebovat:
• smetanová příze Drops Cotton Light, odstín 01
• hnědá (tmavá béžová) příze Drops Cotton Light, odstín 22
• háček č. 4,5
Zkratky:
• PO = pevné oko
• DS = dlouhý sloupek
• řo = řetízkové oko
Postup: - světlou přízí:
magic loop (kroužek) s dvěma řetízkovými oky a 17 DS, spojit pevným okem do druhého řetízkového oka ze
začátku této řady (první dvě řetízková oka v řadě nahrazují jeden dlouhý sloupek, celkový počet sloupků v první
řadě tedy počítáme jako 17 + 1 = 18)
• 1. řada: 2 řo, 1 DS do stejného oka (do smyčky, kterou jsme ukončili poslední řadu), *2 DS do dalšího oka, do
následujícího oka 1 DS*, spojíme PO (26)
• 2. řada: 2 řo, 1 DS do stejného oka, *2 DS do následujícího oka, do dalších dvou ok háčkujeme po jednom
dlouhém sloupku*. Na konci této řady skončíme dvěma dlouhými sloupky do posledního oka z předchozí řady,
do PO z předchozí řady už nic neháčkujeme. Vyměníme přízi za tmavou a touto tmavou spojíme pevným okem
(38)
•

- tmavou přízí:
•

•
•
•
•

3. řada: 2 řo, 1 DS do stejného oka, *2 DS do následujícího oka, do dalších tří ok háčkujeme po jednom
dlouhém sloupku*. Když máme obháčkovány přibližně 3/4 kolačka, uháčkujeme ocásek:
o 5 řo, do druhého oka od háčku uháčkujeme 1 KS, pokračujeme po řetézku a uháčkujeme na něm ještě další
2 KS. Otočíme a háčkujeme zpět 2 x 1 KS. Naposledy otočíme, první oko z předchozí řady vynecháme a
uháčkujeme 1 KS do posledního oka. Spojíme pevným okem do posledního DS, kterým jsme skončili před
ocáskem. Pokračujeme opět dál po obvodu kolečka jako doposud: 2 řo, 1 DS do stejného oka, *2 DS do
následujícího oka, do dalších tří ok háčkujeme po jednom dlouhém sloupku*. (50)
4. řada: hlavička - 2 řo, 1 DS do stejného oka, *2 DS do následujícího oka* - 3x, otočit (8)
5. řada: 2 řo, první DS z předchozí řady vynecháme a háčkujeme do každého dalšího oka 1 DS, otočit (7)
6. řada: 2 řo, první DS z předchozí řady vynecháme a háčkujeme do každého dalšího oka 1 DS, otočit (6)
ouška: 8 řo, první oko u háčku vynecháme a do každého dalšího háčkujeme 1 KS (celkem 7 KS), pokračujeme na
hlavičce 3 x 1 KS a opět ouško - 8 řo, 7 KS, nakonec spojit pevným okem s posledním okem z hlavičky.

Prosím respektujte autorská práva a návod bez mého svolení nešiřte. Návod není určený ke komerčním účelům.
Pokud podle mého návodu zhotovíte výrobek a chcete se s ním pochlubit, nezapomeňte řádně uvést zdroj vaší
inspirace.
Mějte se krásně,
Peťa, peta@prosikulky.cz

