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Nejsou ty ředkvičky k sežrání?

Úroveň:
•	 začátečníci

Míry: 
•	 20 cm na délku a 5 cm na šířku

Co budete potřebovat: 
•	 Durable Coral Mini – 100% bavlna, 20g / 50 m
•	 Háček 2,5 mm 
•	 Nůžky
•	 Značkovače
•	 Výplň
•	 Jehla k zapošití konců příze

* Toto množství příze vystačí na 4 ředkvičky.

Použité zkratky
ŘO – řetízkové oko 
DS – dlouhý sloupek 
PDS – polodlouhý sloupek 
KS – krátký sloupek 
A-KS – oháčkování dvou krátkých sloupků do jednoho 
PO – pevné oko 
TR – 2x nahozený dlouhý sloupek 
MK – magický kruh

Informace o návodu: 
Háčkujeme do kruhu, v případě potřeby používáme značkovače.

V řadě 13 háčkujeme s dvěmi barvami, přízí se kterou aktuálně neháčkujeme necháváme 
uvnitř, při změně barvy postupujte následovně – se starou barvu vložíme háček do očka a pro-
táhneme přízi (2 očka na háčku), poté vezmeme novou barvu a protáhneme všemi očky.

Návod

ŘEDKVIČKA – Barva A (buď 249 Plum nebo 316 Red) 
1. řada – 6 KS do MK (6) 
2. řada – V * 6 (12) 
3. řada – (KS, V) * 6 (18) – tato řada se háčkuje pouze za zadní nitku! 

Barva A

Barva B

Odstín Spotřeba *

249 Plum a 316 Red 1 a 1 klubíčko

2172 Cream 1 klubíčko

Barva C 2146 Yellow Green 2 klubíčka



4. řada – (2 KS, V) * 6 (24) 
5. řada – (3 KS, V) * 6 (30)
6. řada – (4 KS, V) * 6 (36)
7. – 12. řada – KS (36) – 6 řad
13. řada – v této řadě budeme háčkovat s dvěma barvami (249 nebo 316 a 2172 Cream), 
(2 KS Plum, KS Cream, KS Plum, KS Cream, KS Plum) * 6 (36) poté ustřihneme barvu Plum
14. řada – (4 KS, A) * 6 (30), začneme vycpávat dutým vláknem
15. řada – (3 KS, A) * 6 (24)
16. řada – (2 KS, A) * 6 (18)
17. řada – (KS, A) * 6 (12)
18. řada – A * 6 
19. řada – 6 KS (6) 
20. řada – KS, vynechat další očko, KS, vynechat další očko, KS a vynechat další očko (3) 
21. řada – KS (3) 
22. řada – 1O ŘO, od druhého očka háčkujeme PO

Uděláme	pevné	oko	do	řady	21	a	přízi	ustřihneme	a	zajistíme

LISTY – Barva C

přízi	napojíme	v	řadě	2	za	vynechané	přední	nitky

List	1:	

1. řada – 3x PO do 3 předních  
nitek, 25 ŘO
2. řada – do třetího očka od háčku  
PDS, 11x PDS, 4x KS, práci otočíme
3. řada – KS, 3DS do dalšího očka,  
2x KS,  DS, 3DS do dalšího, 2x KS,  
3x DS, 6x TR, 5 TR do dalšího očka,  
pokračujeme po druhé straně,  
6x TR, 3x DS, 2x KS, 3DS do dalšího  
očka, DS, 2x KS, 3DS do dalšího  
očka, KS
4. řada – pokračujeme po  
řetízkových očkách z řady 1,  
uháčkujeme do každého oka  
jedno PO

List	2:	

Stejné instrukce jako u prvního listu, 
ale v řadě 1 uháčkujeme  
30 řetízkových oček

List	3:	

stejný jako list první

List	4:	

Stejné instrukce jako u prvního listu, ale v řadě 1 uháčkujeme 30 řetízkových oček. 
PO do prvního pevného oka u prvního listu, přízi ustřihneme a zajistíme.


