Michala Crochet
Návod č. 2 – chrastítko PEJSEK
Velikost: cca 15 cm
Autorka návodu: Michala Hendrychová

Děkuji za zakoupení mého návodu. 😊 Pevně věřím, že Vám práce
půjde hezky od ruky.
V případě nejasností nebo nalezené chybky mě prosím kontaktujte
na email.
COPYRIGHT
Tento návod je určený pouze pro Vaši osobní potřebu, nesmí být
žádnou formou kopírován, ani jinak šířen.
Hotové výrobky vzniklé dle tohoto návodu můžete volně prodávat
s uvedením autora návodu „Michala Crochet“.

POMŮCKY A MATERIÁL
Jehla, nůžky, značkovač
Výplň duté vlákno
Háček 2,5 mm
Kinder vajíčko a skleněné korálky rokajl = chrastítko
100% bavlněná příze Schachenmayr Catania (50g/125m)
Barva:
• 389 Zelená 1x
• 146 Modrá 1x
• 100 Žlutá 1x
• 110 Černá 1x
INSTRUKCE
Veškeré části háčkujeme dokola, pokud není řečeno jinak. Pro
lepší přehlednost použijeme značkovač, abychom viděli začátek a
konec každé “řady”. Počet v posledním sloupci nám určuje konečný
počet ok v dané “řadě”. Na konci každé “řady” nepoužíváme pevné
oko, pokud není uvedeno ve schématu. Počet opakování je uveden
za závorkou. Pokud máme ve schématu uveden symbol plus „+“,
háčkujeme vše do jednoho oka. Každý krok je oddělen čárkou. Ke
sháčkování doporučuji použít neviditelný steh tzn. nabíráme
přízi pouze za přední očka, která sháčkujeme v jedno.
Příklad:
3KS - háčkujeme 1 krátký sloupek do 3 následujících ok
2V – do následujících 2 ok uháčkujeme 2 sloupky do každého oka
x 6 – počet opakování daného schéma ze závorky
POZNÁMKA
Velikost hračky se může lišit v závislosti na druhu použité příze
a velikosti háčku.
ZKRATKY
KS = krátký sloupek
PDS = polodlouhý sloupek
DS = dlouhý sloupek
V = rozháčkujeme = 2 sloupky uháčkujeme do jednoho oka
W = rozháčkujeme = 3 sloupky uháčkujeme do jednoho oka
A = sháčkujeme = 2 sloupky sháčkovat v jeden sloupek
PN = vpichujeme za přední nit
ZN = vpichujeme za zadní nit
MK = magický kroužek
ŘO = řetízkové oko
PO = pevné oko
ZB = změna barvy příze na konci řady
DK = delší konec příze na přišití

SEŠITÍ A DOKONČENÍ
Postupně všechny díly vyplňujeme dutým vláknem.
Abychom veškeré díly dali dohromady, nejdříve je přišpendlíme na
správné místo a do požadovaného tvaru, abychom viděli, jak bude
hračka vypadat. Všechny díly k sobě přišijeme podle obrázku nebo
dle vkusu a odšpendlíme.
Přišívání kruhových částí těla ZADNÍM STEHEM
(čumák, rohy, chobot, někdy oči atd.)
Vždy je lepší začít sešívat obličejové části a poté končetiny.
Čumák, rohy a jiné díly přišíváme zadními stehy za vnější oka
daného dílu pomocí ponechaného konce příze. Docílíme tím
úhlednějších spojů.

Přišívání rovných částí těla ZAPOŠÍVACÍM STEHEM
(ruce, nohy, uši)
Ostatní díly jako jsou končetiny a uši přišíváme skrz dvě
protilehlá oka zapošívacím stehem do určené řady těla nebo hlavy.

Ukončení práce
Ukončení uděláme tak, že píchneme jehlou mezi sloupky,
povytáhneme nepatrně výplň, do povytažené výplně uděláme
uzlíčkový steh, jehlu vpíchneme zpět mezi sloupky a jehlu
vytáhneme o několik centimetrů jinde. Utáhnutím schováme výplň
s uzlíkem a ustřihneme.
JDEME NA TO!

HLAVA
Háčkujeme dokola. Oči šijeme černou bavlnkou přes 3 řady a to
v 8.-10. řadě. Při vyplnění vložíme do hlavy kinder vajíčko
s korálky.
1.
6KS do MK, zelená
6
2.
V x 6
12
3.
(1KS, V) x 6
18
4.
(2KS, V) x 6
24
5.
(3KS, V) x 6
30
6.
(4KS, V) x 6
36
7.
(5KS, V) x 6
42
8.-13.
42KS (6 řad)
42
14.
(5KS, A) x 6
36
15.
(4KS, A) x 6
30
16.
(3KS, A) x 6
24
17.
(2KS, A) x 6
18
18.
(1KS, A) x 6
12
19.
A x 6, PO, ukončit
6

UŠI
Háčkujeme dokola. Uši přišijeme k hlavě mezi 5. a 6. řadu.
Uháčkujeme 2 ks. Jeden v modré a jeden ve žluté barvě.
1.
6KS do MK (modrá/žlutá)
6
2.
V x 6
12
3.
(1KS, V) x 6
18
4.
(2KS, V) x 6
24
5.
(3KS, V) x 6
30
6.-12.
30KS (7 řad)
30
13.
(3KS, A) x 6
24
14.
(2KS, A) x 6
18
15.-17. 18KS (3 řady), PO, DK
18

ČUMÁK
Háčkujeme dokola. Přišijeme zadním stehem 10.-15 řada. Žlutou
barvou doděláme čumáček.
1.
6KS do MK, modrá
6
2.
V x 6
12
3.
(1KS, V) x 6
18
4.,5.
18 KS (2 řady), PO, DK
18

KROUŽEK NA DRŽENÍ
Nejprve uháčkujeme řetízek, spojíme do kruhu a následně
háčkujeme dokola. Před sešitím hodně vycpěte dutým vláknem.
1.
16ŘO, spojit do kruhu PO zelená
16
2.-8.
16KS (7 řad), na konci 8. řady ZB žlutá
16
9.-15.
16KS (7 řad), na konci 15. řady ZB zelená
16
16.-22. 16KS (7 řad), na konci 22. řady ZB žlutá
16
23.-29. 16KS (7 řad), na konci 29. řady ZB zelená
16
30.-36. 16KS (7 řad), na konci 36. řady ZB modrá
16
37.-43. 16KS (7 řad), na konci 43. řady ZB zelená
16
44.-50. 16KS (7 řad), na konci 50. řady ZB modrá
16
51.-57. 16KS (7 řad), na konci 57. řady ZB zelená
16
58.-64. 16KS, sešít v kruh
16

FOTKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:
Hlava, oči, čumák

Uši

HOTOVÉ CHRASTÍTKO Z RŮZNÝCH ÚHLŮ:

