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Prehľad (obsah balenia)

3x zelená priadza

1x čierna priadza

1x háčkovacia 
 ihlica

1x zašívacia ihla



Vážení zákazníci!

V tomto návode nájdete okrem návodu na uháčkovanie dekoračného košíka 
aj stručný prehľad základných techník háčkovania, ktoré potrebujete na 
tvorbu roztomilého dekoračného košíka. 

Ak nemáte žiadne znalosti v oblasti háčkovania, odporúčame vám 
nacvičenie základných techník na skúšobnej vzorke v rozsahu cca 10 očiek 
pred samotným háčkovaním dekoračného košíka. 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.



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. 
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Prstenec

tu pridržte  
na mieste

začiatok 
 priadze

Priadzu oviňte okolo ihlice, začiatok priadze 
podržte pomocou palca a prostredníka  
na mieste a priadzu prevlečte cez slučku.  

tu pridržte  
na mieste

prstenec

Prstenec a začiatok priadze podržte 
 palcom a prostredníkom na mieste  
a priadzu prevlečte cez slučku.  
Vznikne RO.

retiazkové 
očko

Toto je základná pozícia, z ktorej 
obháčkujete prstenec a začiatok  
priadze s PO.

Ihlicu zapichnite spredu dozadu do prstenca 
a súčasne pod začiatok priadze.

 Uchopte priadzu a pretiahnite ju cez cez 
prstenec a začiatok priadze, opäť uchopte 
priadzu a zatiahnite slučku (PO).



Uháčkujte toľko PO, koľko je potrebné  
(na dekoračný košík 6 PO) a utiahnite 
začiatok priadze.

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 priadze inej farby.



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, dekoračný košík bude väčší alebo menší. 

Použité skratky

O: očko PNS: pevný, nepravý stĺpik

RO: retiazkové očko R: rad

PO: pevné očko K: kruh

KS: krátky stĺpik S: stĺpik

P: prstenec

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

Košík

1. K:  6 PO v P (6 PO).

2. K: Do každého PO ukáčkujte 2 PO (= 12 PO).

3. K:  Do každého 2. PO uháčkujte 2 PO (= 18 PO).

4. K:   Do každého 3. PO uháčkujte 2 PO (= 24 PO).

5. K:   Do každého 4. PO uháčkujte 2 PO (= 30 PO).

6. K:  Do každého 5. PO uháčkujte 2 PO (= 36 PO).

7. K:  Do každého 6. PO uháčkujte 2 PO (= 42 PO).

8. K:  Do každého 7. PO uháčkujte 2 PO (= 48 PO).

9. K:  Do každého 8. PO uháčkujte 2 PO (= 54 PO).

10. K:  Do každého 9. PO uháčkujte 2 PO (= 60 PO).

11. K:   Do každého 10. PO uháčkujte 2 PO (= 66 PO). 



12. K:    Háčkujte PO, pritom vpichujte  
do zadných očiek predného kruhu 
(= 66 PO).

13. až 
29. K: Pokračujte v háčkovaní PO v špirálových kruhoch (= 66 PO).

30. až  
31. K: PNS pre stabilné, pekné zakončenie (= 66).

Ukončite.

Obe priadze zašite.

Ušká

Na ušká sa uháčkuje 2x predná strana a 2x zadná strana. Predné  
a zadné strany sú skoro identické. Pri zadných stranách neukončujte 
vytiahnutím ihlice, ale hneď spolu zháčkujte prednú a zadnú stranu. 

2x predná strana

Naberte 15 RO.

1. R:    Začnite s 2. RO od ihlice.

    Uháčkujte 13 PO, 4 PO do posledného 
RO, 12 PO do spodného radu.  
Ukončite s PNS (= 29 O).  



2. R:   1 RO, 13 PO, 1 KS, 2 S do toho istého O,  
2 S do toho istého O, 1 KS, 12 PO, 
ukončite s PNS (= 32).

Ukončite. 

2x zadná strana

Kvôli prehľadnosti sme prednú a zadnú stranu znázornili rôznymi 
 farbami. 

Háčkujte ako pri predných stranách, neukončujte stiahnutím z ihlice,  
ale priložte prednú stranu na zadnú a zháčkujte ich spolu s 32 PO.

Priadze pritom vkladajte medzi prednú a zadnú stranu. Takýmto spôsobom ich 
nebudete musieť zošívať.

Ukončite. Koncovú priadzu odstrihnite a zašite.

Stláčaním vytvarujte ušká.



Zošitie dielov
Uško pritlačte z vnútornej strany cca 2 cm 
pod okraj košíka a zafixujte ho špendlíkom.

Ak nemáte poruke špendlík, prichyťte ho  
2 hrubými stehmi.

Uško prišite pomocou čiernej priadze  
po celej ploche. Inak nebude stáť.

Dbajte na to, aby stehy neboli viditeľné  
z vonkajšej strany.

Pri druhom ušku postupujte rovnako.

Pomocou čiernej priadze vyšite ľubovoľnú 
tváričku.

Priadzu zauzlite z vnútornej strany.


