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Detské topánočky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veľkosť: Pre chodidlo dlhé 10/12 cm. 
Návod je na menšiu veľkosť, pričom údaje pre väčšiu veľkosť sú uvedené farebne. Ak je uvedené len 
jedno číslo, platí pre obe veľkosti. 
 
Materiál: 50 g Schachenmayr Baby Smiles Bravo Baby 185 (100% akryl; 50 g = 185 m) vo farbe 
01090 Grey 
alebo  
25 g Schachenmayr Baby Smiles Merino Wool (100% vlna; 25 g = 85 m) vo farbe 01090 Grey; 
25 g Schachenmayr Baby Smiles Lenja Soft (100% polyester; 25 g = 85 m) vo farbe 01090 Grey. 
Háčik na háčkovanie veľ. 3 mm. 
 
Obrátený krátky stĺpik: Háčkujte krátke stĺpiky zľava doprava. 
 
Mierka: 26 krátkych stĺpikov a 24 radov = 10 x 10 cm. 
 
NÁVOD 
Najprv urobte manžetu v radoch odhora dole nasledovne: Priadzou Bravo Baby 185 alebo Merino 
Wool uháčkujte retiazku s 30/32 očkami + 2 očká retiazky pri otáčaní radu (počíta sa ako 1 krátky 
stĺpik). Uháčkujte prvý krátky stĺpik v 4 očku od háčika, následne uháčkujte krátky stĺpik v každom 
nasledujúcom očku = 30/32 krátkych stĺpikov. 
Nasledujúci – priberací – rad: 2 krátke stĺpiky v prvom krátkom stĺpiku, 1 krátky stĺpik v každom 
krátkom stĺpiku v riadku až po posledný stĺpik, 2 krátke stĺpiky v poslednom stĺpiku = 32/34 krátkych 
stĺpikov. 
Priberací rad opakujte v každom druhom rade ešte 2 krát = 36/38 krátkych stĺpikov. Pokračujte bez 
priberania, až kým manžeta meria 6 cm od okraja.  
Teraz manžetu vyformujete nasledovne: Na 10 stredných očkách nepracujte, bočné strany háčkujte 
samostatne. Pokračujte krátkymi stĺpikmi a uberte 1 krátky stĺpik (zháčkujte 2 očká spolu krátkym 
stĺpikom na vnútornom okraji každého radu 7/8 krát = 6 očiek ostane na každej strane päty. 
Ukončite. 
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Manžeta by mala merať približne 9/9,5 cm od okraja. Následne na uháčkovanie vrchnej časti 
chodidla, znovu pripojte Bravo Baby 185 alebo Merino Wool na pravý vnútorný okraj  vytvarovanej 
časti manžety. 
Rad 1: Uháčkujte 30/32 krátkych stĺpikov (teraz ste na ľavom vnútornom okraji vytvarovaného okraja 
manžety). 
Rady 2 – 4: 1 krátky stĺpik v každom krátkom stĺpiku celého radu. 
Ďalší, spúšťací rad: 2 krátke stĺpiky zháčkovať spolu na začiatku a na konci radu = 28/30 krátkych 
stĺpikov. Spúšťací rad zopakujte v každom nasledujúcom rade 11/12 krát = ostane 6 krátkych stĺpikov 
a vrch chodidla meria asi 6,5/7 cm od začiatku. Ukončite niť. Následne pracujte na podrážke 
v okruhoch nasledovne: Priadzou Bravo Baby alebo Merino Wool, urobte retiazku 16/19 očiek.  
Rad (okruh) 1: 2 krátke stĺpiky v treťom očku od háčika, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 12/15 
očiek, 3 krátke stĺpiky v nasledujúcom očku. Otočte prácu a pracujte opäť pozdĺž základného radu 
nasledovne: 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 12/15 očiek, 2 krátke stĺpiky v nasledujúcom 
očku, pevné očko v poslednom očku tak, aby sa rad spojil = 32/38 krátkych stĺpikov. 
Rad (okruh) 2: 2 očká retiazky (počítajú sa ako 1 krátky stĺpik), 2 krátke stĺpiky v nasledujúcom 
krátkom stĺpiku, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 13/16 krátkych stĺpikov, 2 krátke stĺpiky 
v každom z nasledujúcich troch krátkych stĺpikov, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 13/16 
krátkych stĺpikov, 2 krátke stĺpiky v poslednom krátkom stĺpiku, pevné očko v hornom očku = 37/43 
krátkych stĺpikov. 
Rad (okruh)  3: 2 očká retiazky (počítajú sa ako 1 krátky stĺpik), 2 krátke stĺpiky v nasledujúcom 
krátkom stĺpiku,1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 8/11 krátkych stĺpikov, 1 polovičný dlhý stĺpik 
v každom z nasledujúcich 3 krátkych stĺpikov, 1 dlhý stĺpik v každom z nasledujúcich 3 krátkych 
stĺpikov, 2 dlhé stĺpiky v každom z nasledujúcich 6 krátkych stĺpikov, 1 dlhý stĺpik v každom 
z nasledujúcich 3 krátkych stĺpikov, 1 polovičný dlhý stĺpik v každom z nasledujúcich 3 krátkych 
stĺpikov, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 8/11 krátkych stĺpikov, 2 krátke stĺpiky v poslednom 
krátkom stĺpiku, pevné očko k hornému očku retiazky = 45/51 očiek. 
Rad (okruh) 4: 2 očká retiazky (počíta sa ako 1 krátky stĺpik), 2 krátke stĺpiky v nasledujúcom krátkom 
stĺpiku, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 9/12 krátkych stĺpikov, 1 polovičný dlhý stĺpik 
v každom z nasledujúcich troch očiek, 1 dlhý stĺpik v každom z nasledujúcich 6 očiek, 2 dlhé stĺpiky 
v každom z nasledujúcich 6 očiek, 1 dlhý stĺpik v každom z nasledujúcich 6 očiek, 1 polovičný dlhý 
stĺpik v každom z nasledujúcich 3 očiek, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 9/12 krátkych 
stĺpikov, 2 krátke stĺpiky v poslednom krátkom stĺpiku, pevné očko k hornému očku retiazky= 53/59 
očiek. 
Rad (okruh) 5: 2 očká retiazky (počíta sa ako 1 krátky stĺpik), 2 krátke stĺpiky v nasledujúcom krátkom 
stĺpiku, 1 krátky stĺpik v každom z nasledujúcich 50/56 očiek, 2 krátke stĺpiky v poslednom krátkom 
stĺpiku, pevné očko k hornému očku retiazky = 55/61 očiek. Ukončite. 
 
Dokončenie: Priadzou Lenja Soft uháčkujte 1 krátky stĺpik do každého krátkeho stĺpika prvého radu 
vrchnej časti chodidla. Uháčkujte 1 rad obrátených krátkych stĺpikov a ukončite. 
Začnite na spodnej strane manžety, zošite manžetu v dĺžke 7/7,5 cm a ponechajte v hornej časti 3 cm 
nezašité. 
Priadzou Lenja Soft priháčkujte podrážku k päte a hornej časti chodidla jedným radom krátkych 
stĺpikov. Urobte jeden rad obrátených krátkych stĺpikov potom ukončite. 
Priadzou Lenja Soft urobte jeden rad krátkych stĺpikov pozdĺž horného okraja manžety a rozparku 
v zadnej časti manžety. Uháčkuje jeden rad obrátených krátkych očiek a ukončite. 
Priadzou Bravo Baby 185 alebo Merino Wool, uháčkujte 30 cm dlhú retiazku. Prehnite ju na polovicu 
a stred  
prišite k rozparku v zadnej časti manžety. Zaviažte na mašľu. Druhú topánočku uháčkujte rovnako 
ako prvú 
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