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Úvod
Chcete se naučit háčkovat?
Chcete být originální?
Chcete být sami sebou?
Chcete překvapit své okolí?

Stačí jen šikovné ruce, trocha fantazie a tato kniha 
zajímavých a přitom jednoduchých nápadů.

Podle této knihy se naučíte základy nejen kla-
sického, ale i tuniského háčkování.

Můžete si pak vyrobit originální kabelku, taš-
tičku nebo nějakou užitečnou drobnost, která 
Vám udělá radost. Nebo své dílo můžete ně-
komu věnovat – jako dárek vyrobený z lásky 
vlastníma rukama.

Vezměte háček, namotejte přízi na prst a vy-
dejte se na cestu ke svému novému koníčku.

Budu velmi ráda, když se moje kniha stane zajímavou inspirací pro Vaši tvorbu.Budu velmi ráda, když se moje kniha stane zajíB
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Háčkování
Jde o starou techniku ručních prací, která má velmi široké využití. Uháčkovat si můžete oblečení, 
kabelky, užitečné drobnosti, ozdoby, krajky, doplňky do interiéru a další zajímavé a originální 
výrobky.

Na první pohled vypadá háčkování jako poměrně náročný koníček, ale opak je pravdou. Pro 
klasické háčkování je třeba znát v podstatě jen 5 základních kroků a pro tuniské háčkování se 
stačí naučit jen jeden jednoduchý základní postup.

K háčkování nepotřebujete ani žádné zvláštní potřeby a materiály. Stačí jen háček a příze. Nejde 
tedy o žádné nákladné hobby. Vše co potřebujete by mělo být k sehnání v galanteriích, v obcho-
dech s výtvarnými potřebami nebo v internetových obchodech tohoto druhu.

Jelikož háčkování časem nevyžaduje zvláštní soustředěnost, dá se považovat za příjemnou rela-
xační a odpočinkovou činnost.

Je to skvělý pocit, když umíte něco vyrobit vlastníma rukama. 

Potřeby a materiál

Pomůcky
 � krátký háček – je potřebný pro klasické 

háčkování a pro sháčkování a obháčkování 
výrobků

 � dlouhý háček – tento háček je určen 
na tuniské háčkování

 � nůžky

Háček by měl mít odpovídající tloušťku vůči přízi – vyberte si tedy háček, se kterým se vám 
bude s vybranou přízí dobře háčkovat.

kh0437_blok.indd   7 19.1.2015   14:07:34



8

Hlavní materiál výrobků
 � příze Nela  – bavlněná příze
 � klubko (50 g) = 123 m

Techniky

Klasické háčkování
Pro klasické háčkování se stačí naučit jen pět jednoduchých kroků. Prvním krokem je počáteční 
oko, pomocí nějž začínáme celé háčkování. Tento krok nemá své označení. Čtyři další kroky už 
své označení mají. Znaky je důležité znát pro háčkování podle nákresů.

Háčkovací znaky:

Řetízkové oko (ř. o.) 

Krátký sloupek 

Dlouhý sloupek 

Pevné oko 

Na začátku se naučíme počáteční oko, řetízkové oko a krátký a dlouhý sloupek. Další postupy 
si vyzkoušíme na jednoduchých výrobcích, kterými bude přívěsek s perlou a obal na mobil.
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Počáteční oko

1 Přetočením příze kolem háčku si 
uděláme jednoduchou smyčku.  2 Překřížení pak držíme mezi palcem 

a prostředníčkem. 

3 Na háček nabereme přízi. Nabranou 
přízi pak protáhneme jednoduchou 
smyčkou.  4 Tak vytvoříme počáteční očko. 

Vzniklý uzlík za okem na háčku musí 
být pevně utažen. 
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Řetízková očka

1 Když máme počáteční oko, můžeme 
začít háčkovat řetízková očka.  2 Řetízková očka háčkujeme tak, 

že nabereme na háček přízi 
a protáhneme ji okem na háčku. 

Vzniklá oka rovnoměrně utahujeme, aby 
byla stejnoměrná. 

 ! Oka musí být utažena tak, aby jimi šel 
protáhnout háček ! 

3 Stejným způsobem háčkujeme, 
dokud nemáme potřebný počet 
ok. 

Krátký sloupek

1 Místo prvního krátkého sloupku 
uděláme k uháčkovanému řetízku 
dvě řetízková oka. Poté protáhneme 

háček třetím řetízkovým očkem od háčku. 
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2 Na provléknutý háček nabereme 
přízi.  3 Nabranou přízi protáhneme očkem 

zpět. Pak si nabereme přízi znovu 
a protáhneme ji oběma očky 

na háčku. Tak nám vznikne krátký sloupek. 

4 Stejně pokračujeme až do konce 
řady. Na každém řetízkovém oku 
děláme jeden krátký sloupek.  5 Řadu pak otočíme, abychom mohli 

háčkovat opět zprava doleva. 

6 Opět uháčkujeme dvě řetízková oka 
namísto prvního krátkého sloupku. 
 7 Dále pak pokračujeme stejným 

způsobem jako v první řadě. 
Na každém sloupku předešlé řady 

uděláme jeden nový krátký sloupek. 
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Dlouhý sloupek

1 Abychom se mohli naučit dlouhý 
sloupek, musíme si udělat opět pár 
řetízkových ok. 

2 Pak uděláme 3 řetízková očka, 
nahrazující první dlouhý sloupek, 
a nahodíme si přízi na háček. 

3 Následně propíchneme čtvrté 
řetízkové oko od háčku a nabereme 
přízi. 

4 Nabranou přízi protáhneme 
řetízkovým okem zpět. Na háčku 
pak máme tři oka. 

5 Nabereme přízi a protáhneme ji 
dvěma očky na háčku. 
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6 Pak opět nabereme přízi 
a protáhneme ji zbylými dvěmi očky. 
Tím nám vznikne dlouhý sloupek. 

7 Poté si na háček zase nahodíme přízi 
a do následujícího řetízkového očka 
uděláme stejným způsobem další 

sloupek. 

8 Tak háčkujeme až do konce řady 
řetízkových ok. 

9 Dokončenou řadu pak otočíme, 
abychom mohli háčkovat opět 
zprava doleva. 

10 Stejně jako v první řadě si uháčku-
jeme tři řetízková očka nahrazující 
první dlouhý sloupek. 

11 Dále pak háčkujeme jako 
v první řadě. Na každý sloupek 
tedy uháčkujeme nový dlouhý 

sloupek. 
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Uháčkuj si přívěsek

Na tomto cvičení háčkování „dokola“ se naučíte další základní 
kroky klasického háčkování, které jsou potřebné pro výrobu 
projektů v této publikaci. Jde o kroky: řetízkový kroužek, pev-
né očko, obháčkování, ukončení háčkování a zapošití. Také 
si zde vyzkoušíte háčkování podle nákresu, který vidíte hned 
na začátku pracovního postupu.

1 Uháčkujeme si 10 řetízkových ok, 
která spojíme pevným očkem. 

2 Pevné očko uděláme tak, 
že propíchneme první očko 
řetízku, nabereme na háček přízi 

a protáhneme ji najednou oběma očky. 

3 Tak nám vznikne jednoduchý 
řetízkový kroužek. 

4 Dále budeme háčkovat dokola 
dlouhými sloupky. Uděláme si 
3 řetízková očka +1 očko, které 

budeme dělat mezi sloupky a nahodíme 
na háček přízi. 
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5 Háček protáhneme kroužkem, 
nabereme přízi a uděláme dlouhý 
sloupek. 

! Nevpichujeme háček do řetízkových ok !

Mezi sloupky uděláme vždy 1 řetízkové oko.

6 Tímto způsobem uháčkujeme 
14 dlouhých sloupků + 3 řetízková 
oka, která nahradila první dlouhý 

sloupek. 

7 Abychom mohli pokračovat 
v háčkování, musíme ukončit první 
řadu pevným okem. Vpíchneme 

háček do třetího řetízkového oka, kterým 
jsme nahradili první dlouhý sloupek. 

8 Nabereme na háček přízi 
a protáhneme ji najednou skrz obě 
očka na háčku. 

Dále si vyzkoušíme obháčkování krátkými 
sloupky.

9 Uděláme 2 řetízková oka nahrazující 
první krátký sloupek a pak 
děláme vždy jeden krátký sloupek 

na dlouhém sloupku a jeden na řetízkovém 
oku mezi sloupky. 
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10 Až obháčkujeme kolečko 
dokola, ukončíme řadu 
pevným okem vpichem 

do druhého řetízkového očka, kterým jsme 
nahradili první krátký sloupek. 

11 Ukončení háčkování: 
Uděláme jedno nebo dvě 
řetízková očka a ustřihneme 

přízi alespoň 4 cm od háčku. 

12 Háčkem teď táhneme, dokud 
není celý konec příze ven 
z očka. 

13 Takto vypadá ukončené 
háčkované kolečko, které už 
musíme jen zapošít. 

14 Ustřihnutý konec příze 
budeme pomocí háčku 
protahovat jednotlivými očky. 

V tomto případě očky krátkých sloupků. 

15 Pro dokončení přívěsku 
přišijeme do středu kolečka 
perlu. Perlu vybereme tak, aby 

svým rozměrem zapadla do středu kolečka. 
Pak už jen navlékneme přívěsek na provázek 
a šperk je hotov. 
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Uháčkuj si obal na mobil

Na tomto obalu na mobil si vyzkoušíme sháčkování, obháčkování a také jak se dělají třásně 
a točený provázek. Dále si ukážeme varianty, jak můžeme výrobek různě upravit.

1 Uháčkujeme si dva obdélníky – 
21 ř. o. + 3 ř. o. (nahrazující první 
dlouhý sloupek) a dlouhými sloupky 

háčkujeme tam a zpět 17 řad. 

2 Obdélníčky pak přiložíme k sobě, 
abychom je sháčkovali. 

3 Na háčku si uděláme počáteční oko 
a propíchneme háček skrz první oka 
obou obdélníků. 

Směr sháčkování

4 Nabereme přízi a háček protáhneme 
zpět. Na háčku teď máme dvě oka 
jako u klasického krátkého sloupku. 
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5 Opět nabereme přízi a protáhneme 
ji oběma oky na háčku. 

6 Tak máme hotový první krátký 
sloupek, kterým jsme spojili oba 
díly. 

7 Dále háčkujeme stejným způsobem 
i další krátké sloupky. 

 � Pří sháčkování platí, že na dlouhý sloupek 
připadají z boku dva krátké sloupky 
a na krátký sloupek připadá jen jeden 
krátký sloupek.

8 Až sháčkujeme tři strany, háčkování 
ukončíme. 

9 Horní okraj obháčkujeme krátkými 
sloupky a zapošijeme vyčnívající 
nitě. 

 � Obal můžeme použít jak z lícní, tak 
i z rubové strany.
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10 Z rubové strany vypadá obal 
trochu menší než z lícní. 

11 Dále si vyrobíme točený 
provázek. Ustřihneme si čtyři 
zhruba 50 cm dlouhé šňůrky 

příze a svážeme je na jedné straně do uzlu. 

12 Rozdělíme si nitě do dvou 
skupin a začneme je točit mezi 
prsty. V jedné ruce od sebe 

a v druhé ruce k sobě. 

13 Až jsou nitě dosti stočené, 
dáváme ruce pomalu k sobě. 
Příze se začnou stáčet 

dohromady v jeden provázek. 

14 Dále si uděláme třásně. 
Nastříháme si krátké provázky 
a protahujeme je krátkými 

sloupky okraje obalu. Pak vytvoříme 
skupinky, které svážeme uzlíky. 
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1. varianta
Obal na mobil z lícní strany s třásněmi. 

2. varianta
Otočíme obal na rubovou stranu, protáhne-
me mezi sloupky točený provázek a uděláme 
mašličku. 

3. varianta
Obal necháme na lícní straně a v horní části 
obalu provlečeme točený provázek. Máme tak 
mašli i třásně. 
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