VIANOČNÉ OZDOBY
S9411

www.schachenmayr.com
háčkovaný model
ľahký
navrhol: tím dizajnérov Schachenmayr
VEĽKOSŤ
Ozdoba hviezda
priemer približne 10,5cm
Ozdoba krídla
cca 9,5cm + 7,5cm
Potrebný MATERIÁL
Schachenmayr Catania,
50g farby 00192 (červená)
50g farby 00105 (prírodná)

na ozdobu hviezdu
na ozdobu krídel

háčik na háčkovanie veľ. 3mm
ihla na vlnu na zašitie koncov priadze
niť a ihla na prišívanie
Na každú ozdobu hviezdu
Červeno biela kockovaná stuha dĺžky 18cm a šírky
10mm a 1ks krémový gombík priemer 15mm.
Na každú ozdobu krídla
Červeno biela kockovaná stuha dĺžky 18cm a šírky 10mm, biela saténová stuha dĺžky 18cm a šírky
30mm a 1ks krémový gombík priemer 15mm.
ZÁKLADNÝ VZOR
Háčkujte ozdobu hviezdu v kruhových riadkoch podľa schémy, háčkujte ozdobu krídla tam a späť
v riadkoch podľa schémy.
POPIS
Ozdoba hviezda: Urobte magický krúžok.
1. riadok: 3RO (počítajte ako 1DS), 23 DS do magického krúžku.
Háčkujte 2. a 3. kruhový riadok podľa schémy, potom prácu ukončite.
Ozdoba krídla: Háčkujte pravé a ľavé krídlo podľa schémy. Pre každé krídlo 26 RO a háčkujte 1. – 5.
riadok podľa schémy. V 2. – 5. riadku háčkujte iba za zadné očká. Ukončite.

ZAKONČENIE
Starostlivo zašite konce priadzí.
Ozdoba hviezda: Našpendlite ozdobu a blokujte. Ak je to potrebné, ľahko nasprejujte škrobovým
roztokom pred blokovaním. Preložte stuhu na polovicu a zašite konce dokopy pár stehmi, prišite gombík,
umiestnite stuhu na vrch hviezdy medzi dva cípy a prišite.
Ozdoba krídla: Lícovými stranami smerom nahor spojte krídla zadným stehom v mieste medzi bodmi
a a b podľa schémy. Našpendlite ozdobu a blokujte. Ak je to potrebné, ľahko nasprejujte škrobovým
roztokom pred blokovaním. Umiestnite saténovú stuhu na kockovanú stuhu a zašite konce dokopy pár
stehmi. Umiestnite stuhu medzi krídla na vrchu, prišite gombík ku stuhe a ozdobe.

Skratky
RO = retizkové očko
DS = dlhý stĺpik
Vysvetlivky

Schéma = ozdoba hviezda

Schéma – ozdoba kridla

