Michala Crochet
Návod č. 54 – VAJÍČKA S KOŠILKOU
Autorka návodu: Michala Hendrychová

Děkuji za Váš zájem o tento návod. 😊 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, stuha (6 mm)
Vajíčko vyfouknuté, plastové nebo polystyrenové
Háček 2 mm
100% bavlněná příze Sněhurka (30g/200m)
Barva:
• Modrá
• Červená
• Fialová
• Žlutá
• Růžová
• Oranžová
• Zelená
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.
POZNÁMKA
Velikost dekorace se může lišit v závislosti na druhu použité
příze a velikosti háčku.
ZKRATKY
DS = dlouhý sloupek
V = rozháčkujeme = 2 sloupky uháčkujeme do jednoho oka
MK = magický kroužek
ŘO = řetízkové oko
PO = pevné oko
DK = delší konec příze na přišití
JDEME NA TO!

KOŠILKA NA VAJÍČKO
Háčkujeme dokola. Vše háčkujeme dlouhými sloupky.
Žádná pevná oka ani náhrady řetízkových ok.
POZOR: Háčkujeme do mezer mezi jednotlivé dlouhé sloupky,
proto se v druhé řadě mění počet opakování.
Po uháčkování košilky: košilku rukou vytáhneme, vložíme
vajíčko a do 4. řady od konce protáhneme 6 mm širokou stuhu,
stáhneme a uděláme mašličku.
Pokud chceme vajíčko zavěsit, tak na protější stranu
provlékneme přízi, na kterou jej pověsíme na větvičku.
1.
12DS do MK, zvolená barva
12
2.
V x 11
22
3.
(1DS, V) x 11
33
4.-18.
33DS (15 řad), PO, uzlík
33

UHÁČKOVANÁ KOŠILKA

HOTOVÁ VAJÍČKA:

