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6

úvod
Motto: Kouzlím háčkem, háčkuji kouzelnou hůlkou…
Rok se s rokem sešel a na moji poslední knihu Háčkování – figurky v pastelových barvách navazuji další knihou popisů s názvem Háčkované příšerky.
Kniha obsahuje 20 přehledně zpracovaných popisů doplněných postupovými fotografiemi pro
snazší představu a pochopení stylu háčkování. Opět nechybí přehledná fotografická ani kreslená školička háčkování, aby se do příšerek mohli pustit i všichni začátečníci.
Na kurzech háčkování, které pořádám, jsem si uvědomila, že už jsme daleko od doby, kdy bylo
háčkování výhradně ženskou zábavou. Háčkujících mužů sice stále není mnoho, ale přesto
jsem ráda, že i někteří muži si k háčkování našli cestu. Všimla si, že jim není kreativita cizí a že
jsou i při práci s háčkem velice zruční. Snažila jsem se proto najít pro svou další knihu takové
téma, které by mohlo zaujmout jak ženy, tak i muže. A napadly mě neskuteční příšerní tvorové.
Příšerky mají být příšerné, proto jsem se snažila, aby všechny figurky byly roztomile příšerné
a každá měla své osobité kouzlo. Postavičky jsou zhotovené ze zbytků přízí různé síly, rozdílnými velikostmi háčků tak, aby byly příšerky různě veliké, různě barevné, zkrátka různě příšerné.
Jména příšerek jsem zvolila vždy tak, aby co nejlépe vystihovala onu příšerku, a pokud byste
v jejím jménu neobjevili s příšerkou žádnou spojitost, nic se neděje, pojmenujete si ji jistě
nejlépe sami, ale to už nechám na vaší fantazii a kreativitě.
Přeji vám všem hodně trpělivosti při tvoření příšerek, a ať se ve vašich rukách stane také háček
kouzelnou hůlkou, kterou vykouzlíte něco pro své potěšení, anebo jako dárek, kterým potěšíte své blízké.
				

Ať vám háčkování přináší vždy jen radost.

											
vaše Lenča
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pomůcky a materiál
Základní pomůcky
Mezi základní pomůcky patří háček a příze.
Háček je rozdělen na několik částí. Nejdůležitější je přední část, kde se nachází samotný háček,
někdy označovaný jako hlava háčku. Háček pak držíme palcem a ukazováčkem za tzv. krk
(zploštělá část háčku, na které se uvádí velikost). V dlani držíme háček za rukojeť.
Rukojeť může být plastová, dřevěná nebo omotaná nějakým příjemným materiálem.
Háčky se vyrábějí v různých rozměrech a z různých materiálů. Nejčastější jsou háčky kovové,
plastové nebo dřevěné, v této knize použijeme dvě velikosti háčků.
Na přízi jsem použila háček velikosti 1,5 mm; na bavlnky 0,7 mm.

8

pomůcky a materiál
Háček je rozdělen na několik částí. Nejdůležitější je přední část, kde se nachází samotný
háček, někdy označovaný jako hlava háčku. Háček pak držíme palcem a ukazováčkem za tzv.
krk (zploštělá část háčku, na které se uvádí velikost), v dlani háček držíme za rukojeť. Rukojeť
může být plastová, dřevěná, omotaná příjemným materiálem, aby se nám dobře háčkovalo.
Háček – Bývají různých velikostí a z různých materiálů. Nejčastěji se používají háčky kovové,
plastové a poslední dobou opět také háčky dřevěné (bambusové).
Příze – Použití různých velikostí je znázorněno na obrázku. Při použití nejtenčí příze D je hotová práce nejmenší, příze C je přibližně dvojitá příze D, příze B je trojitá příze D a příze A je
čtyřnitková příze D. Výběrem příze si určíme velikost hotové práce. Musíme dodržet použití
stejné velikosti přízí při použití různých barev přízí.
Efektní příze jsou příze s uzlíky, třásněmi, řasami, suky, nopky a chlupy. Háčkování z efektních
přízí je složitější, protože tolik nevidíme uháčkovaný vzor. Práci si usnadníme přidáním hladké
příze.
Medvídek A – největší, jako příze byla použita čtyřnitková bavlnka Ø 2,00 mm,
háčkujeme háčkem 2,00 mm
Medvídek B – velký, jako příze byla použita trojitá bavlnka Ø 1,5 mm,
háčkujeme háčkem 1,75 mm
Medvídek C – střední, jako příze byla použita dvojitá bavlnka Ø 1,5 mm,
háčkujeme háčkem 1,5 mm
Medvídek D – nejmenší, jako příze byla použita jednoduchá bavlnka Ø 0,75 mm,
háčkujeme háčkem 0,75 mm

A

B
C
D
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pomůcky a materiál
Další pomůcky
Příze – Příze se vyrábějí v mnoha průměrech od velice tenkých až po silné.
V této knize jsem pracovala s dvěma průměry  příze – středně silnou a bavlnkou tenkou.

Výplň – Jako výplň používáme vatelín nebo dámské punčocháče. Oboje výplně dobře drží
tvar a výrobky jsou pratelné.

Nůžky – Postačí nám malé nůžky, ale musí být ostré, abychom s nimi zvládli přesné střihy.
Špendlíky – Používáme různé velikosti špendlíků podle potřeby sešpendlení dvou a více dílů
k sobě před sešitím.
Jehly – Většinou využijeme dvě velikosti jehel – s větším ouškem na přízi, a s menším na bavlnky.
Korálky – Používáme korálky tmavé barvy na oči.
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školička háčkování
Základní oko
Přízi dáme přes dlaň a volným koncem překřížíme.
Vytvořeným okem provlékneme smyčku a vytvoříme základní oko.
Základním okem vždy začínáme.
Do základního oka vsuneme háček a odvíjející přízí utáhneme.

Držení háčku a příze
Háček držíme v pravé ruce ve dlani mezi palcem a ukazováčkem. Na levou ruku si navineme
přízi. Přes hřbet ruky mezi prsteníček a malíček vložíme přízi a zprava zadem navineme na
ukazováček a dvakrát ho obtočíme. Pak palcem a ukazováčkem chytneme základní oko.
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školička háčkování
Řetízkové oko
Spodem nabereme přízi na háček a protáhneme základním
okem. Takto pokračujeme několikrát. Vzniknou řetízková
oka RO, tzv. řetízek.

Počítání první řady (1. ř.:)

Počítání řetízku (RO)

Zapsáno zkratkami: 1. ř.: hač 8 KS, (= 8 KS).
Zkratky přečteme takto: První řada: háčku
jeme osm krátkých sloupků, máme celkový
počet krátkých sloupků osm.

Počítáme směrem k háčku.
Zapsáno zkratkami: hač 9 RO.
Zkratky přečteme takto: Háčkujeme devět řetíz
kových ok.
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školička háčkování
Rozháčkování řetízku a háčkování rovně (R)
Uháčkujeme např. jedenáct řetízkových ok (hač 11 RO). První řadu rozháčkujeme pomocí uvedené techniky např. pomocí krátkých sloupků (KS) a to tak, že počítáme další řadu (ř.) nazpátek.
První řetízkové oko (1. RO) použijeme na otočení, do prvního řetízkového oka (1. RO) neháčkujeme. Do desátého řetízkového oka (10 RO), které teď počítáme jako první řetízkové oko (1.
RO), háčkujeme jeden krátký sloupek (1 KS). Takto pokračujeme ještě dalšími devíti krátkými
sloupky a vytvoříme uháčkovanou první řadu (1. ř.:). Dále uháčkujeme jedno řetízkové oko (1
RO), práci otočíme na rub a pokračujeme háčkováním dalšími deseti krátkými sloupky (10 KS)
do deseti krátkých sloupků první předchozí řady. Na konci řady uděláme opět jedno řetízkové
oko (1 RO) a otočíme na líc. Takto pokračujeme další řadou do uvedeného počtu řad.
Zapsáno zkratkami: hač 11 RO, hač R; 1. ř.: hač 10 KS, (= 10 KS).
Zkratky přečteme takto: Háčkujeme jedenáct řetízkových ok, háčkujeme rovně;
První řada: háčkujeme deset krátkých sloupků, máme celkový počet krátkých sloupků deset.

13

školička háčkování
Rozháčkování řetízku a háčkování dokola (D)
Uháčkujeme např. sedm řetízkových ok (hač 7 RO). První řadu rozháčkujeme pomocí uvedené techniky např. pomocí šesti krátkých sloupků (KS). Práci otočíme a z druhé strany řetízku
háčkujeme nazpátek šest krátkých sloupků. Poslední krátký sloupek spojím s prvním krátkým
sloupkem pomocí pevného oka a uděláme ještě jeden řetízek na pokračování do další řady.
Zapsáno zkratkami: hač 7 RO, RO obhač D; 1. ř.: hač 6/6 KS, (= 12 KS).
Zkratky přečteme takto: Háčkujeme sedm řetízkových ok, řetízek obháčkujeme dokola; První
řada: háčkujeme šest krátkých sloupků, otočíme, háčkujeme šest krátkých sloupků. Celkový
počet krátkých sloupků je dvanáct.

Počítání řad i krátkých sloupků rovně (R) a dokola (D)
Každá řada nám na práci vytvoří jednu linii, každou počítáme jako jednu další řadu.
Počítání vpichů háčkem rovně (R) a dokola (D).
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školička háčkování
Při všech technikách vpichujeme vždy pod obě nitky předcházející řady, pokud není uvedeno
za přední nitku (PN) nebo za zadní nitku (ZN).
PN – Vpichujeme za přední nitku.
Píchneme háčkem do jednoho uvedeného oka předchozí řady jen za přední nitku (bližší nitka)
a háčkujeme krátké sloupky, pokud není uvedeno jinak.
PZ – Vpichujeme za zadní nitku.
Píchneme háčkem do jednoho uvedeného oka předchozí řady jen za přední nitku (vzdálenější
nitka) a háčkujeme krátké sloupky, pokud není uvedeno jinak.
Při správném háčkování technik PN nebo ZN vznikne na práci háčkovaný vzor.

UPOZORNĚNÍ
Vpichujeme vždy pod obě nitky předcházející řady, pokud není uvedeno PN nebo ZN.
Na konci každé řady háčkované D spojíme řadu PO a do pokračování další řady uháčkujeme RO.
Na konci každé řady háčkované R uháčkujeme RO a otočíme.
Pro snadnou kontrolu řad si práci označíme barevnou nitkou.
* – Zahájení opakování
Hvězdičkou je označeno místo, od kterého budeme opakovat určeným počtem uvedené kroky.
op – opakování
Opakování nám určuje, kolikrát máme od hvězdičky určeným počtem uvedené kroky opakovat.
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