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ÚVOD

Kdo si hraje, nezlobí... Stará známá věta, o  jejíž pravdivosti však lze 
pochybovat. Všechny hry nejsou zrovna v souladu se vzorným chováním. 
Zkusíme tedy menší úpravu – kdo tvoří podle naší knížky, nezlobí!

Ale nebojte se, nebudeme rozdávat známky z chování. Naším hlavním 
záměrem je, aby vás naše dekorace zaujaly, a hlavně, abyste se při jejich 
výrobě bavili. Ruční práce totiž už dávno nejsou „nutným zlem“. Alespoň 
v našem pojetí se jedná o tvorbu pro radost, z touhy po originálu nebo 
třeba k  záchraně našeho oblíbeného předmětu, který potřebuje vrátit 
svůj zašlý lesk.

Pletení, háčkování, vyšívání, šití a  patchwork – tomu všemu se 
na  následujících stránkách věnujeme. Najdete zde spoustu tipů, které 
jsou samozřejmě doplněny podrobnými návody, fotkami a doporučeními. 
Na  závěr jsme zařadili také mini školičky, abychom poradili, jak na  to, 
a nechybí ani užitečné vzorníky.

Tato knížka není jen pro ty s bohatými zkušenostmi, náš cíl je oslovit i ty, 
kteří s těmito technikami teprve začínají. Za úspěch bychom považovali, 
pokud by se v  nich podařilo díky krásnému pocitu z  povedeného díla 
vzbudit zájem a chuť pustit se do složitějších dekorací.

„Menu“ jsme se snažili připravit co nejpestřejší – ozdobit si můžete 
domácnost, verandu, zahradu, ale také vytvořit módní doplňky nebo 
drobnosti pro ty nejmenší. 



6

OBSAH
11  Projekty: pletení, háčkování, vyšívání, šití a patchwork

12  Romantické růže

16  Kouzlo stužkové výšivky

20  Romantické světlo

23 Květinová taška

26 Krabička na poklady

30 Kameny v kabátku

36  Kytky po kapsách

38 Květinový polštář

42  Domeček jako zarážka dveří



7

46 Pomocník Chameleon

50  Postýlka plná nápadů

56  Kočičí kamarádka

59  Kolíčkový kapsář 

62  Dobře sbalené léto

66  Háček místo štětky

72 V barvách spadaného listí

76  V teple domova

80  Věnec s dýněmi

83  Dýňové polštářky

86  Čaj nejen o páté



8

90  Měkké spočinutí

96  Prostřeno pro dva

100  Stužková kytice

104  Venkovský styl

108  Moderní kapsář

110  Ubrus s talířem

118  Kapsář z vyšívacího kruhu

120  Veselá ramínka

124  Už žádný nepořádek!

128  Roztomilá liška  



9

132  Dóza na sladkosti 

136  Paráda pro knížku

141  Kouzlo starých časů

145  Háčkování – pomůcky, školička, vzorník

167  Pletení – pomůcky, školička, vzorník

191 Vyšívání – pomůcky, školička, 

 křížkové předlohy

211  Šití – pomůcky, školička   

ab

c



47

NEUMÍTE SI BEZ ZÁVĚSŮ PŘEDSTAVIT ÚTULNOU MÍSTNOST? RÁDI EXPERIMENTUJETE 
A MÁTE TVOŘIVÉHO DUCHA? DRŽÁK VE TVARU ZVÍŘÁTKA VAŠE DĚTI BUDE TĚŠIT, 

A POKUD SE ČASEM OKOUKÁ, STAČÍ VYTVOŘIT BEZ VELKÝCH INVESTIC NOVÝ.

ROZMĚRY
šířka 22 cm, výška 8 cm

MATERIÁL
50 g světle zelené bavlněné příze; 50 g melírované bavlněné příze; zbytek zelené příze; zbytek bílé 
bavlněné příze; molitanové kuličky; hnědá plsť; jehla s větším ouškem; očička 2x; háček odpovídající síly; 
lepidlo; zbytek bílé příze

TECHNIKA
šití, háčkování

DÍLY
A – tělo 2x (zelená látka)
B – břicho 1x (zelená látka)
C – hřbet 1x (hnědá plsť)

VZOR 
I. přidávání v kruzích – háčkujeme krátkými sloupky 1.–7. ř.

Použité zkratky: RO – řetízkové oko, KS – krátký sloupek

Střih si přeneseme na látku a ustřihneme. Ustřihneme pruhy z hnědé plsti nebo uháčkujeme z dlouhých 
sloupků a přišijeme na díly.
Nejprve sešijeme zatočený ocásek. Mezi horní díly vložíme hřbet (C) a sešijeme. Břicho sešíváme 
od bodu S – sešijeme pravou část a levou část. Díl vycpeme a odložíme.

Spodní část hlavy – sv. zelenou přízi smotáme do kroužku a pod smotaný kroužek vpichujeme 6 krátkých 
sloupků. Konec a začátek spojíme pevným okem. Pro postup do další řady vypracujeme 1 RO a pokračujeme 
takto: 1. ř.: do každého KS předešlé řady vpíchneme 2 KS, 1 PO – máme 12 KS a dále pokračujeme podle rozkresu 
I do výše 7. řady; 8.–11. ř.: KS bez rozšiřování, pro postup do další řady vypracujeme vždy RO, začátek a konec řady 
spojíme PO.

Pomocník 
CHAMELEON
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Horní část hlavy – sv. zelenou přízi 
smotáme do kroužku a pod smotaný 
kroužek vpichujeme 3 krátké sloup-
ky. Konec a začátek spojíme pevným 
okem. Pro postup do další řady 
vypracujeme 1 RO a pokračujeme tak-
to: 1. ř.: do každého KS předešlé řady 
vpíchneme 2 KS, 1 PO – máme 6 KS, 
2. ř.: KS bez přidávání, 3. ř.: do každého 
2. KS předešlé řady vpíchneme 2 KS – 
máme 9 KS, 4. ř.: KS bez přidávání, 5. ř.: 
do každého 3. KS předešlé vpíchneme 
2 KS – máme 12 KS, dále pokračujeme 
podle rozkresu I od 3. ř.

Noha – sv. zelenou přízi smotáme 
do kroužku a pod smotaný kroužek 
vpichujeme 6 krátkých sloupků. Ko-
nec a začátek spojíme pevným okem. 
Pro postup do další řady vypracuje-
me 1 RO a pokračujeme podle rozkre-
su I do 3. ř. – máme 18 KS, 4.–8. ř.: KS 
bez přidávání, 9. ř.: nepřeháčkujeme 
každý 6. KS předešlé řady (máme 
15 KS), 10. ř.: nepřeháčkujeme každý 
5. KS předešlé řady (máme 12 KS), 
dále pokračujeme řady KS bez tvaro-
vání. Dvě nohy vypracujeme do celko-
vé délky 17 cm, dvě kratší do celkové 
délky 8 cm.

Oči – bílou přízi smotáme do kroužku 
a pod smotaný kroužek vpichujeme 
6 krátkých sloupků. Konec a začátek 
spojíme pevným okem. Pro postup 
do další řady vypracujeme 1 RO 
a do každého KS předešlé řady vpích-
neme 2 KS – máme 12 KS. Háčkujeme 
dvě řady rovně.

Dokončení – sháčkujeme horní 
a spodní část hlavičky. Hlavičku 
během sháčkování vycpeme. Sháč-
kováním ve přední části zvýrazníme 
kontrastní přízí pusu. Přišijeme přední 
a zadní nohy. Přišijeme háčkované 
bílé oči a přilepíme oči. Zelenou přízí 
vyšijeme obočí.

● ● ●
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- krátký sloupek

- 2 krátké sloupky vpichujeme do jednoho místa
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- 2 krátké sloupky vpichujeme do jednoho místa
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