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NÁPAD na víkend

www.praktickazena.cz

Háčkované krátké sloupky vytvářejí pevnou strukturu, která vám 
umožní vytvarovat spoustu nápaditých drobností. 

KAPSIČKA    
   na malé tajnosti 



Do prázdné plochy 

obličejíčku si dosaďte třeba 

detaily myšky, medvídka, 

veverky. Základní střihový 

díl tak můžete libovolně 

obměňovat. Vyrábíte-li 

klíčenku, přidejte k otvoru 

karabinku nebo kovový 

kroužek. Pokud si uháčkujete 

jen svrchní díl, můžete ho 

použít jako aplikaci, 

např. na dětský svetřík.

začátek
řetízkové oko
krátký sloupek
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POSTUP krok za krokem 

CO BUDETE POTŘEBOVAT
bílou přízi CATANIA fy Schachenmayr (100% počesaná mercerizovaná bavlna; 125 m/50 g), 

z toho cca 50 g v barvě bílé, zbytky černé, červené, růžové a žluté barvy, korálek nebo knoflík, háček č. 3,5

VELIKOST: 11 x 14 cm
POUŽITÉ ZKRATKY: PO pevné 
oko, RO řetízkové oko, KS krátký 
sloupek

Kapsička se skládá ze 2 stejných 
háčkovaných dílů, které jsou pak 
sháčkované dohromady. Pracujte 
podle schématu. Začněte na 25 RO 
a háčkujte KS, přičemž v každé 2. 
řadě přidejte na kraji a konci řady 
2 x 1 KS. Toto přidávání opakujte 
celkem 3x, až bude v řadě 31 KS. 
Pak háčkujte až do výše 7 cm rovně.
Nyní budete tvarovat ouška takto: 
1. řada: háčkujte přes prvních 7 KS, 
přičemž do prvního a posledního 
KS uháčkujte 2 KS – tj. celkem 9 KS; 
2. řada: 9 KS; 3. řada: na obou kra-
jích sháčkujte 2 x 2 KS – bude 7 KS; 
4. řada: 7 KS; 5. řada: na obou kra-
jích sháčkujte 2 x 2 KS – bude 5 KS; 
6. řada: sháčkujte prostřední 3 KS 
a uzavřete. Druhé ouško uháčkujte 
stejně.
Na vrchní díl kapsičky vyšijte podle 
předlohy obličejové detaily, na levé 
ouško přišijte malou háčkovanou 
mašličku v červené barvě.

Oba díly pak po obvodu z lícové 
strany sháčkujte k sobě krátkými 
sloupky. Postupujte od jednoho ouš-
ka dolů až k druhému oušku.
Z růžové příze uháčkujte z řetízku 

malou smyčku na zapínání a přišij-
te ji na horní část zadního dílu. Na 
protější místo na předním díle našij-
te korálek nebo knoflík a kapsičku 
uzavřete.



3způsoby jak si předplatit

Aktuální informace o předplatném  naleznete na www.predplatne-casopisu.cz

PRAKTICKÁ ŽENA ZA 

S předplatným získáte každé číslo Praktické ženy 
o 20 Kč levněji než na stánku!

PŘEDPLATNÉ

• jednoduše přímo na www.predplatne–casopisu.cz
• jednoduše posláním e-mailu na pz@send.cz
• jednoduše telefonicky na 225 985 285

39 Kč

Zájemci o návody ve formátu PDF si také stahují


