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RÁDIO
VeLikOSt: šíře cca 28 cm x výška 
cca 22 cm
SPOtřeBa: 5 klubíček rezavé, 
3 klubíčka tělové, 1 klubíčko 
černé a bavlněné příze zn. 
caMiLLa (100% bavlna; 50 
g/125 m; MaDaMe tricOte); 
stříbrná lurexová nit; háček 
č. 3, jehla, kousek smetanové 
režné látky na číselník, černý 
spodem přišívací semišový 
knoflík o průměru 1,5 cm, černý 
slabší fix na textil, oboustranně 
lepicí vlizelín, 5 stříbrných 
druků o průměru 1 cm, stříbrný 
korálek, 5 kloubových brček, 
kousek kartónu, alobal, rouno 
na vycpání 
tecHnika: háčkování, šití, 
vyšívání
VzOrY: i. krátké sloupky; ii 
krátké sloupky píchané za zadní 
nit; iii. dlouhé sloupky; POUžitÉ 
zkratkY: rO řetízkové oko, 
PO pevné oko, kS krátký 
sloupek, DS dlouhý sloupek
zkUŠeBní VzOrek: 10 cm x 10 cm 
= 12,5 kS x 15 řad

zadní díl rádia začneme reza-
vou přízí na 50 RO a háčkujeme 
KS, v každé řadě háčkujeme 6x 
do kraj. sloupků 2 KS = 62 KS. 
Dále pokračujeme 33 řad rovně, 
a poté v následujících 6 řadách 
v každé řadě z obou stran vždy 2 
kraj. KS sháčkujeme. Po 45. řadě 
máme 50 KS a práci ukončíme.
Přední díl rádia začneme a háč-
kujeme stejně jako zadní díl, 
avšak od 5. řady háčkujeme 
proužky střídavě 1 řadu černou 
a 1 řadu rezavou, po 10. černém 
proužku pokračujeme dále již 
pouze rezavou přízí.
Boční díl – tělovou přízi připojí-
me do středu spodního okraje 
předního dílu a háčkujeme KS 
v kruhových řadách, pro přechod 
do další řady háčkujeme 1 RO, 

řady spojujeme PO. Uháčkuje-
me 12 řad KS píchaných pouze 
za zadní nit, práci ukončíme, ale 
přízi nestříháme.
Bílé kolečko na číselník háčkuje-
me z bílé příze + 1 vlákna lurexo-
vé nitě, uháčkujeme 5 RO, která 
spojíme PO do kroužku, 3 RO mís-
to 1. DS, do kroužku uháčkujeme 
17 DS = 18 DS, 1 RO pro přechod 
do další řady, dále uháčkujeme 
řadu KS, přičemž do každého 3. 
DS uháčkujeme 2 KS = 24 KS, řadu 
spojíme PO, ukončíme.
Vrchní destičku s tlačítky háč-
kujeme z rezavé příze, začneme 
na 6 RO a uháčkujeme rovně 42 
řad KS, ukončíme.
Ladicí kolečko háčkujeme z tělo-
vé příze, začneme na 5 RO která 
spojíme PO do kroužku, dále háč-
kujeme ve spirálových řadách: 1. 
ř.: do kroužku uháčkujeme 9 KS; 
2. ř.: do každého KS háčkujeme 
2 KS = 18 KS; 3. ř.: do každého 3. 
KS háčkujeme 2 KS = 24 KS; 4. ř.: 
do každého 4. KS háčkujeme 2 KS 
= 30 KS; 5. ř.: do každého 5. KS 
háčkujeme 2 KS = 35 KS. Kolečko 
přehneme na polovinu a sháčku-
jeme oblou část řadou KS černou 
přízí, ukončíme.
Madlo začneme rezavou pří-
zí na 25 RO, řadu spojíme 
PO do kroužku, dále háčkujeme 
ve spirálových řadách KS, Ve výši 
20 cm práci ukončíme.
krycí kolečka k madlu (2x) uháč-
kujeme z rezavé příze jako 1. – 5. 
řadu ladicího kolečka, ukončíme, 
hotová kolečka obšijeme dokola 
černou přízí smykovacím stehem.
Z plátna si vystřihneme pro čí-
selník kolo o průměru 12,5 cm. 
Číselník vyšijeme dle předlohy, 
rezavé linie zadním stehem, čer-
né řetízkovým stehem. Černým fi-
xem na číselník nakreslíme čísla 
a ve vrchní polovině čárky. 
Dokončení – Číselník podlepíme 
oboustranně lepicím vlizelínem 
a nalepíme ho dle předlohy (3 cm 

od spodního a 3 cm od pravého 
okraje) na přední díl, po obvo-
du ho přišijeme hustým entlova-
cím stehem. Stříbrnou lurexovou 
nití ještě vyšijeme kolem celého 
číselníku linii řetízkovým stehem 
a 0,5 cm vně číselníku zadním 
stehem. Do středu našijeme bílé 
háčkované kolečko a na něj čer-
ný knoflík. Nyní k bočnímu dílu 
z rubu přiháčkujeme zadní díl, 
přičemž ve spodní části necháme 
otvor na vycpání. Rádio otočíme 
na líc, vycpeme ho rounem a ot-
vor v ruce zašijeme. Vystřihneme 
si z kartónu obdélníček 3,5 cm x 
20 cm a vsuneme ho do háčko-
vané části madla, boční strany 
sešijeme, přičemž v okrajích ne-
cháme otvory pro těsné zasunutí 
brček. Do středu krycích koleček 
madla připevníme druky, koleč-
ka našijeme na boční strany, 
přičemž ve vrchních okrajích ne-
cháme otvory pro těsné vsunutí 
brček. Zasuneme alobalem oba-
lená brčka, případně je můžeme 
zajistit lepením, aby nám nevy-
padávala. Pro anténu vezmeme 
brčko a obalíme ho alobalem, 
na vrchní konec nalepíme stří-
brný korálek, anténu zastrčíme 
k vrchnímu okraji zadního dílu.
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