Návod na háčkovanie

OBLÁČIKOVÉ VANKÚŠIKY
OBLÁČIKOVÉ VANKÚŠIKY
„Vaše sny sa budú vznášať s týmito háčkovanými
vankúšikmi! Slúžia na hru aj pre pohodlie.“

Budete potrebovať:
RED HEART Lisa Big: 3 klbká 00101 bielej (1 klbko na
malý vankúšik, 2 klbká na veľký vankúš)
Háčik na háčkovanie: 10mm
Ihlu na vlnu, polyesterovú výplň na vypchatie
HUSTOTA VZORU:
5 očiek = 8cm; 9 riadkov = 10cm základného vzoru
Použite taký háčik, aby ste dosiahli požadovanú hustotu.
RED HEART Lisa Big, art.č. 9809719 dostupná v 200g
návine, 120m
Malý vankúšik - šírka 30cm x výška 25cm
Veľký vankúš - šírka 48cm x výška 35cm

Špeciálne
Uberanie, zháčkovanie 2 KS dokopy = (vložte háčik do nasledujúceho očka, naberte priadzu
a prevlečte cez očko) dvakrát, naberte priadzu a prevlečte cez všetky tri očká, ktoré sú na háčiku.
Popis háčkovania
Háčkovanie krátkymi stĺpikmi = umiestnite základnú slučku na háčik, vsuňte háčik do požadovaného
očka, naberte priadzu, pretiahnite cez očko, naberte priadzu a pretiahnite cez obe očká, ktoré sú na
háčiku.
Poznámky
Obe strany vankúšov sú háčkované rovnako, takže pri zošívaní bokov je každá strana správna.
Dodržanie mierky nie je dôležité, ale háčkujte napevno, aby výplň nevypadávala pomedzi stĺpiky.
MALÝ OBLÁČIKOVÝ VANKÚŠIK
Diely (urobte 2)
Na začiatku si nechajte dlhý kus priadze na zošívanie, 15 RO.
1. riadok (sprava): 2 KS do druhého očka od háčika, KS do každého ďalšieho očka až pred posledné
očko, 2 KS do posledného očka, otočiť = 16 KS.
2. a 3. riadok: 1 RO, 2 KS do prvého KS, KS do každého ďalšieho KS až pred posledný KS, 2 KS do
posledného KS, otočiť = 20 KS.
4. a 5. riadok: 1 RO, KS do každého KS, otočiť.
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6. a 7. riadok: 1 RO, zháčkovať 2 KS, KS do každého KS až pred posledné 2 KS, zháčkovať 2 KS,
otočiť = 16 KS.
8. riadok: PO do prvého KS, KS do každého KS, ale posledný KS vynechajte, otočiť = 14 KS.
9. – 14. riadok: opakujte 2. – 7. riadok.
15. riadok: 1 RO, PO do prvého KS, KS do každého KS, otočiť = 13 KS.
16. riadok: opakujte 2. riadok = 15 KS.
17. – 19. riadok: opakujte 6. riadok trikrát = 9 KS.
20. riadok: 1RO, vynechajte prvý KS, zháčkovať 2 KS, KS do ďalších KS až pred posledné 3 KS,
zháčkovať 2 KS, PO do posledného KS, otočiť = 5 KS.
21. riadok: 1RO, zháčkovať 2 KS, KS do ďalšieho KS, zháčkovať 2 KS = 3 KS. Ukončiť.
VEĽKÝ OBLÁČIKOVÝ VANKÚŠ
Diely (urobte 2)
Na začiatku si nechajte dlhý kus priadze na zošívanie, 27 RO.
1. - 14. riadok: háčkujte presne ako 1. – 14. riadok malého vankúšika = 26 KS.
15. riadok: opakujte 8. riadok = 24 KS.
16. - 22. riadok: opakujte 2. – 8. riadok = 22 KS.
23. riadok: opakujte 2. riadok = 24 KS.
24. riadok: opakujte 4. riadok.
25. a 26. riadok: opakujte 6. riadok dvakrát = 20 KS.
27. riadok: 1 RO, zháčkovať 2 KS, PDS do ďalšieho KS, DS do ďalšieho KS, PDS do ďalšieho KS,
KS do ďalšieho KS, PO do ďalšieho KS, PDS do ďalších dvoch KS, DS do ďalších dvoch KS, PDS do
ďalších dvoch KS, PO do ďalšieho KS, KS do ďalšieho KS, PDS do ďalšieho KS, DS do ďalšieho KS,
PDS do ďalšieho KS, zháčkovať 2 KS, otočiť = 18 očiek.
28. riadok: PO do prvých šiestich očiek, PDS do ďalších šiestich očiek. PO do ďalšieho očka; do
zvyšných očiek neháčkujte. Ukončite.
UKONČENIE
Držte diely tak, že jeden bude z rubovej, druhý z lícnej
strany, aby riadky k sebe pasovali. S dlhou začiatočnou
priadzou zašite okraje k sebe, nechajte otvor na
vyplnenie. Vyplňte do požadovanej pevnosti a zašite
otvor. Zašite konce priadze.
Skratky
RO = retiazkové očko; PO = pevné očko ; KS = krátky
stĺpik; PDS = polodlhý stĺpik, DS = dlhý stĺpik
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