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ZPĚTNÝ (RAČÍ) KRÁTKÝ SLOUPEK
– háčkujeme zleva doprava – po dokončení 
předchozí řady práci neobracíme, ale vracíme se 

zpět, přízi 
protahuje-
me nabra-
ným okem 
a okem na 
háčku

2X NAHAZOVANÝ DLOUHÝ SLOUPEK
– 2x nahodíme, vpíchneme do očka, nahodíme, 
protáhneme dvěma oky na háčku, nahodíme a pro-
táhneme dvěma oky na háčku, nahodíme, protáhne-
me dalšími dvěma oky na háčku, nahodíme a pro-
táhneme zbývajícími dvěma oky na háčku (můžeme 

háčkovat i víckrát naha-
zované dlouhé sloupky 
– pro 3x nahazovaný 
sloupek před vpíchnutím 
nahodíme 3x atd.)

PEVNÉ OKO
– háčkem vpíchneme zepředu dozadu do očka, 
nahodíme přízi a protáhneme ji nabraným 
okem i okem na háčku najednou

PIKOTKA
– uháčkujeme řetízková oka (většinou od 3 do 5) 
a krátkým sloupkem, polosloupkem nebo dlou-
hým sloupkem – podle vzoru – se vracíme zpět 
do 1. řetízkového oka

NOPEK
– do téhož 
očka háčkuje-
me 3 dlouhé 
nedokončené 
sloupky, až 
nakonec sháč-
kujeme
4 očka na 
háčku

ŘETÍZKOVÉ 
OKO
– háčkem – háčkem 
nabereme nabereme 
pracovní přízi pracovní přízi 
a provlékneme a provlékneme 
ji očkem na ji očkem na 
háčku

KRÁTKÝ SLOUPEK
– háček vpíchneme do očka, nahodíme, protáh-
neme, nahodíme a protáhneme oběma oky na 
háčku; zpravidla vpichujeme háček pod zadní nit 
očka, můžeme však (bývá ve vzoru upřesněno) 
vpichovat i za obě nitě očka, za přední nit 
i střídavě 
– jednou 
za přední 
a jednou 
za zadní 
nit

DLOUHÝ SLOUPEK – nahodíme, háček vpíchneme 
zepředu dozadu za horní nit očka, nahodíme, 
protáhneme, nahodíme, protáhneme dvěma oky 
na háčku, nahodíme a protáhneme zbývajícími na háčku, nahodíme a protáhneme zbývajícími 
dvěma oky na háčkudvěma oky na háčku

do 1. řetízkového oka

předchozí řady práci neobracíme, ale vracíme se 

POLOSLOUPEK
– nahodíme, háček vpíchneme do očka, nahodí-
me, protáhneme očkem, nahodíme a protáhneme 
třemi oky na háčku

táhneme zbývajícími dvěma oky na háčku (můžeme 
háčkovat i víckrát naha-
zované dlouhé sloupky 
– pro 3x nahazovaný 
sloupek před vpíchnutím 
nahodíme 3x atd.)

OSVĚŽTE SI ZÁKLADNÍ 
ÚKONY HÁČKOVÁNÍ,KTERÉ 

BUDETE POTŘEBOVAT 
K DOKONČENÍ MODELŮ 

NEBO VYTVÁŘENÍ PLNÝCH 
PLOCH.
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