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Prehľad (obsah balenia)

4x farebná priadza

1x čierna priadza

1x vyšívacia 
 priadza

1x háčkovacia 
 ihlica

1x zašívacia ihla

4x brmbolec



Vážení zákazníci!

V tomto návode nájdete okrem návodu na uháčkovanie ohrievača na vajíčka 
aj stručný prehľad základných techník háčkovania, ktoré potrebujete na 
tvorbu roztomilých zajačikov. 

Ak nemáte žiadne znalosti v oblasti háčkovania, odporúčame vám 
nacvičenie základných techník na skúšobnej vzorke v rozsahu cca 10 očiek 
pred samotným háčkovaním ohrievača na vajíčka. Poproste o radu a pomoc 
napr. starú mamu alebo priateľku.

Prípadne preskúmajte, či sa vo vašom okolí nenachádza nejaký „háčkovací 
krúžok“ a pod., kde sa stretávajú skúsení a začiatočníci. Aj na internete sa 
dajú nájsť užitočné a názorné inštruktážne videá.

Želáme vám veľa zdaru a zábavy pri ručných prácach.

Váš tím Tchibo
 www.tchibo.sk/navody

Malá škola háčkovania

Poloha rúk

Prevlečte priadzu medzi malíčkom  
a prstenníkom zvnútra von, medzi 
 prstenníkom a prostredníkom zvonku 
dovnútra a medzi prostredníkom  
a ukazovákom zvnútra znovu von, takže 
pracovná priadza bude prechádzať zoza-
du dopredu okolo vystretého ukazováka.

Palcom a prostredníkom držte háčkovinu a v pravej ruke háčik.



Začíname háčkovať

Ovinutím priadze okolo háčika podľa 
obrázka vytvorte očko. 

Prevlečte priadzu cez slučku. 

Vznikne základná slučka.

Retiazkové očko

Prevlečte priadzu cez slučku. 

Pevný, nepravý stĺpik

Vpichnite spredu dozadu do už 
 vytvoreného očka.

Prevlečte priadzu cez očko a slučku.
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Pevné očko

Vpichnite spredu dozadu do už 
 vytvoreného očka, uchopte háčikom 
 ihlice  priadzu a prevlečte ju cez očko. 

Nahoďte priadzu na háčik  
a prevlečte ju cez obe slučky. 

Krátky stĺpik

Nahoďte priadzu na háčik.  
Vpichnite spredu do už vytvoreného  
očka uchopte háčikom  ihlice  priadzu 
a prevlečte ju cez očko. 

Nahoďte priadzu a prevlečte ju  
cez všetky tri slučky.  



Stĺpiky

Priadzu otočte okolo ihlice.  
Vpichnite spredu do očka predchádzajú-
ceho kruhu, zachyťte priadzu a prevlečte 
ju len cez očko. 

Teraz sú na ihlici celkovo tri slučky. 

Nahoďte priadzu na háčik a prevlečte ju 
cez dve slučky.

Teraz sú na ihlici celkovo dve slučky. 

Nahoďte ešte raz priadzu na háčik  
a prevlečte ju cez obe slučky. 

Ukončenie práce

Odstrihnite priadzu.

Mala by byť tak dlhá, aby ste 
ju mohli ešte použiť na 
zašitie alebo prišitie. 



Následne ju celú prevlečte cez slučku  
a utiahnite. 

Označenie očka

Na označenie začiatku každého kruhu zaveste jeden značkovač očiek  
do prvého očka kruhu. Pri dosiahnutí značkovača očiek po dokončení kruhu 
a po uháčkovaní 1. očka nového kruhu ho preveste.

Alternatívne môžete cez prvé očko kruhu prevliecť aj kúsok inofarebnej priadze.

Návod na háčkovanie

Tento návod na háčkovanie je koncipovaný na vlnu a háčik 
 nachádzajúce sa v súprave. Ak použijete vlnu alebo háčiky s inou 
veľkosťou, ohrievače na vajíčka budú väčšie alebo menšie. 

Použité skratky

O: očko PNS: pevný, nepravý stĺpik

RO: retiazkové očko R: rad

PO: pevné očko K: kruh

KS: krátky stĺpik S: stĺpik

Pri háčkovaní do kruhu si vždy označte prvé očko v kruhu  
(pozri „Malá škola háčkovania“).



Telo

Naberte 3 RO.

1. K:     2 PO do druhého RO smerom od ihlice. 

          4 PO do ďalšieho RO, 2 PO na druhej 
 strane do širokého RO od ihlice.  
(= 8 PO). 

2. K:   Do každého PO uháčkujte 2 PO (= 16 PO).

3. K:  Do každého 4. PO uháčkujte 2 PO (= 20 PO).

4. K:   Uháčkujte 20 PO (= 20 PO). Potom sa už špička ohrievača na vajíčka  
 začína vydúvať.

5. K:   2 PO do každého 5. PO (= 24 PO).

6. K:  Uháčkujte 24 PO (= 24 PO).

7. K:  4-krát uháčkujte 2 PO do každého 5. PO, 2 PO do posledného PO  
  (= 29 PO).

8. a 
9. K:  Uháčkujte 29 PO (= 29 PO).



10. K: Do 15. PO a do posledného PO uháčkujte po 2 PO (= 31 PO).

11. K:  Uháčkujte 31 PO (=31 PO).

12. K: Uháčkujte 31 PO, kruh uzatvorte jedným PNS do prvého PO (= 31 PO).

13. K: Kruh začnite s RO, uháčkujte 31 PO, PNS (= 31 PO).

Ukončite.

Obe priadze zašite.

Ušká

Naberte 10 RO.

1. R:    Začnite s 2. RO od ihlice. 

    Uháčkujte 8 PO, 3 PO do posledného 
RO, 8 PO do spodného radu.  
Ukončite s PNS (= 19 O). 



2. R:   1 RO, 8 PO, 1 KS, 3 S do toho istého O,  
1 KS, 8 PO, ukončite s PNS (= 21). 

Ukončite. 

Začiatok priadze zašite, koniec priadze využite na zošitie dielov. 

Zošitie dielov

Háčkovacou ihlicou pretiahnite zvnútra  
priadzu od ucha cez špičku tela.  
Opakujte vedľa s druhým uškom.

Ohrievač na vajíčka obráťte naruby a priadzu 
vo vnútri pevne prišite s uškami.

Ohrievač na vajíčka znovu obráťte na lícnu 
stranu a našite naň brmbolec zašívacou ihlou 
a vyšívacou priadzou.

S čiernou priadzou vyšite ľubovoľnú tváričku.

Priadzu zauzlite z vnútornej strany.


