
ZASNĚŽENÁ 
PUNČOCHA
VELIKOST: výška 31 cm
SPOTŘEBA: pevné béžové plátno, bílá 
příze zn. Kája nebo zn.  Kačenka, kousek 
červené na mrkvičky, cca 16 x 36 cm bílé 
umělé kožešiny, kousek bavlněné krajky, 
béžový šikmý proužek cca 1 m,  šicí nitě, 
černá perlovka nebo jiná vyšívací příze 
a kousek černé příze podobné kvality 
jako Kája na uhlíky, PES rouno na výplň, 
červený foukací fix na textil, bílá textilní 
barva (např. zn. Kresba), bílá perleťová 
kontura na hedvábí (Javana), černý fix 
na textil nebo černé gelové pero na textil 
(Pentel), háček č. 0, jehla na vyšívání, 
štětec, špejle
TECHNIKA: háčkování, malba na textil, 
uzlíčkový steh
POUŽITÉ ZKRATKY: KS krátký sloupek; PO 
pevné oko

VELKÝ SNĚHULÁK
Bříško začneme od 1. ř.: 6 KS uháčkujeme 
do stahovací smyčky a ukončíme PO
2. ř.: do každého KS uháčkujeme 2 KS, ale 
už neukončujeme a háčkujeme spirálově; 
kontrastní nití si jen označíme začátek řad
3. ř.: do každého 2. KS uháčkujeme 2 KS
4. ř.: do každého 3. KS uháčkujeme 2 KS
5. ř.: do každého 4. KS uháčkujeme 2 KS
6. ř.: do každého 5. KS uháčkujeme 2 KS
7. ř.: do každého 6. KS uháčkujeme 2 KS
8. ř.: do každého 7. KS uháčkujeme 2 KS
9. ř.: do každého 8. KS uháčkujeme 2 KS
10. ř.: do každého 9. KS uháčkujeme 2 KS, 
přízi zapošijeme.
Hlavu háčkujeme podle popisu na bříško, 
háčkujeme jen 1. až 8. řadu.
Ruce háčkujeme podle bříška 1. až 3. řadu.

MALÝ SNĚHULÁK
Bříško háčkujeme podle popisu bříška na vel-
kého sněhuláka, jen do výše 1. až 8. řady.
Hlavu háčkujeme pouze 1. až 6. řadu.
Ruce háčkujeme 1. a 2. řadu.
Mrkvička většího sněhuláka
1. ř.: háčkujeme stejně jako u bříška, začí-
náme na 6 KS
2. ř.: – 4. ř.: háčkujeme rovně, vycpeme troš-
ku rounem
5. ř.: 1 KS, další 2 KS sháčkujeme
6. ř.: háčkujeme rovně
7. ř.: sháčkujeme po 2 KS a ubíráme KS až 
se nám začne tvořit špička, stáhneme, zauz-
líme a delší konec protáhneme až k začát-
ku, kde necháme přízi venku a tímto koncem 
mrkvičku přišijeme k obličeji sněhuláka.

ZASNĚŽENÁ 

Mrkvičku pro malého sněhuláčka uháčku-
jeme stejně, ale začínat budeme na 5 KS 
a rovně budeme háčkovat jen  2 řady.

PUNČOCHA
Zhotovíme si papírový střih: výška 31 cm, 
šířka chodidla 24 cm, šířka holeně 15 cm 
a vystřihneme jej. Z  béžového plátna vy-
střihneme zrcadlově 2x díl punčochy. Na 
přední část punčochy nastehujeme oba sně-
huláky, přišijeme je bílou nití ručně a před 
dokončením mírně vycpeme rounem (kromě 
rukou). Černou perlovkou vyšijeme obličeje 
a černou přízí uzlíčkovým stehem vyšijeme 
knoflíky – uhlíky. Textilními barvami nazna-
číme zasněženou krajinku. Černým fixem 
nakreslíme sněhulákům do rukou větvičky, 
případně dokreslíme obrysy závějí. Koncem 
špejle namočeným v bílé barvě natečku-
jeme sněhové vločky, červeným foukacím 
fixem uděláme sněhulákům líčka a barvy 
necháme zaschnout. Na okraj obou částí 
punčochy našpendlíme krajku, díly dáme 
rubem k sobě a po obvodu je jednou pro-
šijeme velmi blízko okraje látky. Celý okraj 
punčochy začistíme šikmým proužkem. Na-
konec přišijeme k hornímu okraji z lícové 
strany punčochy kožíšek, který  zahneme 
dovnitř a ručně několika stehy přichytíme 
k okraji švu. Nakonec přišijeme poutko ušité 
ze zbytku látky. ■ 


