
PŘÍVĚSKY
KE KLÍČŮM
SPOTŘEBA: zbytek světle modré příze zn. 
Catania, cca půl klubíčka, zbytek bílé na 
obličej, kousek černé příze nebo vyšívací ba-
vlnky, 2 malé černé korálky, háček č. 2, jehla 
s tupým koncem, polyesterové kuličkové 
rouno, kroužek na klíče
VYSVĚTLIVKY ZNAČEK: PO – pevné oko, 
RO – řetízkové oko, KS – krátký sloupek, 
DS – dlouhý sloupek, PS – polosloupek

Tělo s hlavičkou – háčkujeme ze světle 
modré:
1. ř.: 1 RO, 6 KS do smyčky, stáhneme k sobě 
a kolečko uzavřeme  PO do 1. KS
2. ř.: do každého KS háčkujeme 2 KS, tuto 
i další řady uzavřeme PO do 1. KS – bude 
12 KS.
3. ř.: 1 RO, 1 KS, do dalšího KS háčkujeme 
2 KS – bude 18 KS.
4. a 5. ř.: 1 RO, 2 KS, do dalšího KS háčkuje-
me 2 KS. Celkem vznikne 24 a 32 KS.
Bez přidávání háčkujeme ještě 15 řad. Tělíč-
ko měkce vycpeme rounem a okraj sháčku-
jeme k sobě 1 řadou KS.

4 tlapky – háčkujeme modrou:
1. ř.: 1 RO, 6 KS do smyčky, uzavřeme PO
2. ř.: 1 RO, do každého 3. KS háčkujeme 
2 KS, máme 9 KS
3. – 7. ř.: háčkujeme bez přidávání
Tlapku trochu vycpeme a okraj sháčkujeme 
1 řadou KS, uháčkujeme 4 tlapky a hotové 
přišijeme k tělíčku. 

Ucho – háčkujeme modrou:
1. ř.: 1 RO, 7 KS do smyčky a řadu ukončíme 
PO do 1. KS
2. ř.: 1 RO, do každého KS háčkujeme 2 KS, 
máme 14 KS.
Rovně bez přidávání háčkujeme ještě 11 řad, 
okraj sháčkujeme naplocho k sobě 1 řadou 
KS, ohneme sháčkovaný okraj na polovinu 
a sešijeme jej k sobě. Stejně uháčkujeme 
i druhé ucho a obě přišijeme na vršek hlavy. 

Obličej – háčkujeme z bílé: 
1. ř.: 1 RO, 8 KS do smyčky a PO spojíme 
do kolečka
2. ř.: 1 RO, do každého KS háčkujeme 2 KS, 
máme 16 KS
Obličej přišijeme k hlavičce. Černou vyšije-
me čumáček a přišijeme korálky jako oči. 

Ocásek – háčkujeme modrou:
uháčkujeme první řadu obličeje, uzavřeme 
a přišijeme k tělíčku. Za ouška připevníme za-
čátek modré příze a háčkujeme 30 RO na pout-
ko, kousek příze necháme, navlečeme kroužek 
na klíče a konec příze pevně zapošijeme. 


