PUNČOCHA
S KOCOUREM
SPOTŘEBA: příze zn. Kája po 1 klubku v barvě červené, hráškově zelené a tmavě zelené, 2 klubka černé, zbytek bílé na
obličej, tlapky a konec ocásku kocourka,
2 klubka zlaté příze zn. ICE (100 % viskóza)
nebo zn. Kordonet – háčkujeme z dvojité
příze, háček č. 0, jehla s tupým koncem
na sešití dílů, 1 pár plastových bezpečnostních kočičích zelených očí – průměr
8 mm, 1 plastový bezpečnostní růžový nosík
– průměr 8 mm, červený textilní foukací
ﬁx, kousek tenčí bavlněné příze na vyšití
obličeje a prstíků kocourka (např. černá
Perlovka), 4 přišívací druky – průměr cca
12 mm, 2 čističe dýmek, které stočíme do 1
pramene (na vyztužení ocásku), polyesterové kuličkové rouno na výplň, 16 x 33 cm bílé
umělé kožešiny, bílá perlovka
POUŽITÉ ZKRATKY: RO = řetízkové oko,
KS = krátký sloupek, DS = dlouhý sloupek,
PO = pevné oko
PUNČOCHA
Nejdříve uháčkujeme z červené příze patu.
1. ř.: začínáme na 7 RO (1 RO na obrácení),
do následujících 6 RO uháčkujeme KS, do
posledního RO uháčkujeme 3 KS a pokračujeme na opačné straně řetízku opět po
jednom KS do každého RO, ale do posledního RO uháčkujeme ještě 2 KS a PO řadu
uzavřeme.
2. ř.: začínáme 1 RO a háčkujeme KS až
k posledním 3 KS – zde do prostředního KS
z těchto tří KS háčkujeme opět 3 KS (do krajních KS háčkujeme jen po 1 KS), pokračujeme po druhé straně řetízku jako v předchozí
řadě a na konci opět háčkujeme 3 KS a PO
řadu ukončíme. Druhou řadu opakujeme ještě 11x, máme celkem 13 řad červenou. Přízi
ustřihneme a konec vtáhneme do práce.
Hotovou patu zatím odložíme.
Špička punčochy
Háčkujeme stejně jako patu, ale přízi nestříháme, v poslední 13. řadě poslední KS
nedokončíme, ale necháme přízi na háčku
a hned k červené přivážeme zlatou přízi,
dokončíme KS a PO ukončíme řadu.
1. ř.: zlatá – háčkujeme KS dokola (už bez
přidávání) celého červeného dílu a před
dokončením posledního KS navážeme tmavě zelenou přízi a řadu dokončíme.
2. ř.: tmavě zelená – háčkujeme DS do konce
řady, před dokončením posledního sloupku vyměníme zelenou za zlatou a řadu ukončíme.
3. ř.: zlatá KS.

4. ř.: červená DS.
5. ř.: zlatá KS.
6. ř.: hrášková DS.
7. ř.: zlatá KS.
8. ř.: červená DS.
1. až 8. řadu ještě jednou zopakujeme
a končíme ještě 1 ř. zlatou, 1 ř. tmavě zelenou, 1 ř. zlatou.
Přišijeme červenou patu, pouze polovinou
KS k dosud uháčkované části punčochy
a druhou polovinu obháčkujeme zlatou
přízí. Dále pokračujeme ve stejném barevném sledu jako u chodidla, až do výšky cca
15 cm od okraje paty. Punčochu dokončíme
1 řadou KS červenou a práci ukončíme.
Kožešinu sešijeme ručně kratšími stranami
k sobě, vzniklý lem přišijeme zevnitř uháčkované punčochy. Lem přehneme na líc tak,
aby částečně kryl okraj uháčkované části.
Poutko na zavěšení
Z červené příze uháčkujeme 40 RO a kolem
dokola celého řetízku uháčkujeme jednu řadu
KS, v prvním a posledním RO uháčkujeme po
3 KS. Proužek v polovině přeložíme a uvnitř
punčochy bílou nití pevně přišijeme.
KOCOUREK
HLAVA
Začínáme obličej bílou přízí.
1. ř.: do smyčky uháčkujeme 6 KS, stáhneme
k sobě a PO spojíme do kruhu.
2. ř.: 1 RO, do každého KS uháčkujeme 2 KS.
3. ř.: 1 RO, do každého 2. KS uháčkujeme
po 2 KS.
4. ř.: 1 RO, do každého 3. KS uháčkujeme
po 2 KS.
5. ř.: 1 RO, do každého 4. KS uháčkujeme
po 2 KS.
6. ř.: 1 RO, do každého 5. KS uháčkujeme
po 2 KS.
7. ř.: 1 RO, do každého 6. KS uháčkujeme
po 2 KS.
8. ř.: 1 RO, do každého 7. KS uháčkujeme
po 2 KS.
Vyměníme za černou přízi.
9. ř.: 1 RO, do každého 8. KS uháčkujeme
po 2 KS.
10. – 16. ř.: háčkujeme rovně bez přidávání,
práci přerušíme a připevníme plastový nosík
a očka, zároveň už můžeme vyšít obličej kocourka, líčka dobarvíme foukacím ﬁxem až po
dokončení hlavičky.
17. ř.: 1 RO, každý 8. a 9. KS sháčkujeme dohromady, do ostatních KS háčkujeme po 1 KS.
18. ř.: 1 RO, každý 7. a 8. KS sháčkujeme dohromady, do ostatních KS háčkujeme po 1 KS.
19. ř.: 1 RO, každý 6. a 7. KS sháčkujeme dohromady, do ostatních KS háčkujeme po 1 KS.
20. ř.: 1 RO, každý 5. a 6. KS sháčkujeme dohromady, do ostatních KS háčkujeme po 1 KS.
21. ř.: 1 RO, každý 4. a 5. KS sháčkujeme dohromady, do ostatních KS háčkujeme po 1 KS.
Současně průběžně vycpáváme hlavičku
rounem.
22. ř.: 1 RO, každý 3. a 4. KS sháčkujeme dohromady, do ostatních KS háčkujeme po 1 KS.
23. ř.: 1 RO, každý 2. a 3. KS sháčkujeme
dohromady, do ostatních KS háčkujeme
po 1 KS.
24. ř.: 1 RO, každé 2 KS sháčkujeme dohromady, přízi si necháme delší, odstřihneme,
protáhneme okrajem krátkých sloupků a ot-

vor stáhneme. Zauzlíme a konec zapošijeme dovnitř hlavičky.
UŠI
Háčkujeme černou přízí.
1. ř.: 6 KS do smyčky, řadu uzavřeme PO.
2. ř.: 1 RO, – 1. a 4. KS uháčkujeme po 2 KS,
do ostatních háčkujeme po 1 KS – tím se
budou ouška trychtýřovitě rozšiřovat a nebudou tvořit misku.
3. ř.: 1 RO, do prvních 2 KS háčkujeme po
2 KS, pak háčkujeme 2x po 1 KS, opět do
dvou KS po 2 KS, 2x po 1 KS.
4. ř.: 1 RO, 1x 1 KS, 2x 2 KS, 4x 1 KS, 2x 2 KS,
3x 1 KS.
5. ř.: 1 RO, 2x 1 KS, 2x 2 KS, 6x 1 KS, 2x 2 KS,
5x 1 KS, necháme si delší konec příze, okraj
sešijeme naplocho k sobě a zbytkem příze
ouško přišijeme k hlavě kocourka. Stejným
způsobem uháčkujeme i druhé ouško.
TĚLO
Háčkujeme celé černou přízí.
1. – 8. ř.: háčkujeme stejně jako u hlavičky
kocourka.
9. – 11. ř.: háčkujeme rovně bez přidávání.
12. ř.: háčkujeme stejně jako 18. ř. hlavičky.
13. – 15. ř.: háčkujeme rovně.
16. ř.: háčkujeme stejně jako 19. ř. hlavičky.
17. – 19. ř.: háčkujeme rovně, zároveň vycpáváme tělíčko rounem.
20. ř.: háčkujeme stejně jako 20. ř. hlavičky.
21. – 23. ř.: háčkujeme rovně.
24. ř.: háčkujeme stejně jako 21. ř. hlavičky.
25. – 27. ř.: háčkujeme rovně.
28. ř.: háčkujeme stejně jako 22. ř. hlavičky.
29. ř.: háčkujeme rovně.
30. ř.: háčkujeme stejně jako 23. ř. hlavičky.
Doplníme tělíčko rounem.
31. ř.: háčkujeme stejně jako 24. ř. hlavičky,
otvor neuzavíráme, ale necháme si delší
konec příze na přišití těla k hlavičce.
HORNÍ KONČETINY
začínáme bílou; 1. ř.: 3 RO, do 1. RO uháčkujeme 3 KS, potom 1x 1KS a do posledního
3. RO uháčkujeme opět 3 KS, pokračujeme
po druhé straně řetízku, kde uháčkujeme 1x
1 KS a PO řadu ukončíme.
2. ř.: do každého ze tří přidaných KS uháčkujeme po 2 KS, do zbylých KS háčkujeme
jen po 1 KS.
3. – 6. ř.: háčkujeme rovně, od této řady
pracujeme spirálově a řady neukončujeme,
kontrastní nití si označíme začátek další
řady, máme celkem dokola 14 KS.
7. ř.: 3x po 1 KS, 2 KS sháčkujeme, ještě jednou opakujeme, dále háčkujeme po 1 KS,
máme celkem 12 KS.
8. ř.: 4x po 1 KS, 2 KS sháčkujeme, ještě jednou opakujeme, dále háčkujeme po 1 KS,
máme celkem 10 KS, zároveň před dokončením posledního KS vyměníme bílou přízi
za černou a nad 10 KS háčkujeme rovně celkem 23 řad, průběžně vycpáváme rounem,
bílou část tlapky vycpeme měkce. Okraj
ručky sešijeme naplocho a přišijeme kousek
pod krčkem kocourka.
PRSTÍK NA TLAPCE
1. ř.: do smyčky uháčkujeme 6 KS a spojíme
PO do kruhu.
2. a 3. ř.: háčkujeme rovně, prstík měkce vycpeme a přišijeme k dlani.

Černou perlovkou vyšijeme na obou tlapkách 3 stehy – prstíky.
NOŽIČKY
Začínáme chodidlem bílou přízí.
1. ř.: 7 RO + 1 RO na obrácení, do 1. a 7.
RO uháčkujeme 3 KS, do ostatních RO po
1 KS, háčkujeme i po druhé straně řetízku,
ukončíme PO.
2. ř.: 1 RO, háčkujeme KS a do každého ze
tří KS v 1. a 7. RO předchozí řady uháčkujeme po 2 KS. Vznikne malý oválek, základ
chodidla.
3. ř.: jeden konec oválku je pata, tam háčkujeme do dvou prostředních KS v zaoblení po
2 KS. Opačný konec oválku je špička tlapky
s prstíky, tam uháčkujeme do každého prvního ze dvou přidaných KS po 2 KS.
4. ř.: pata – háčkujeme rovně bez přidání,
špička * do 1. ze dvojice přidaných KS uháčkujeme pecičku ze 4 DS (uháčkujeme 4 DS,
ale vždy poslední protažení příze nevykonáme, takže nám na háčku přibudou 4 smyčky
a ty pak najednou uzavřeme posledním protažením příze při háčkování posledního DS),
1x 1 KS*, vzor mezi ** zopakujeme celkem
4x, máme tedy uháčkované 4 kulaté prstíčky, do konce řady pak háčkujeme jen KS.
5. ř.: v místě paty 2x 2 KS sháčkujeme, zbytek řady včetně špičky háčkujeme pouze KS
do KS.
6. ř.: v místě paty háčkujeme už stále rovně,
v místě špičky 4x po 2 KS sháčkujeme pro
vytvarování nártu.
7. ř.: háčkujeme rovně kromě špičky, kde 3x
po 2 KS sháčkujeme.
8. ř.: háčkujeme rovně kromě špičky, kde
sháčkujeme 1x 3 KS dohromady. Ukončíme
bílou a navážeme černou přízi. Zároveň
chodidlo vycpeme rounem.
9. – 15. ř.: háčkujeme spirálově rovně. Průběžně nožičku vycpáváme.
16. ř.: ujmeme 2 KS, tj. dvakrát během kruhové řady sháčkujeme po 2 KS.
17. – 23. ř.: háčkujeme rovně.
24. ř.: háčkujeme stejně jako 16. řadu. Nezapomínáme nožku vycpat rounem.
25. – 34. ř.: háčkujeme rovně, okraj nožičky
sešijeme naplocho a přišijeme k tělíčku.
OCÁSEK
Konec ocásku začínáme bílou přízí.
1. ř.: stejně jako u hlavičky, ale háčkujeme
spirálově
2. ř.: stejně jako u hlavičky
3. ř.: stejně jako 3. ř. u hlavičky
4. – 8. ř: háčkujeme rovně bílou, zároveň
s posledním KS vyměníme za černou. Současně si připravíme 2 stočené čističe dýmek
obalené trochou rouna a ty dáme dovnitř
ocásku a volný prostor měkce vycpáváme
rounem až do konce ocásku. Celkem uháčkujeme cca 24 spirálových řad černou. Ocásek přišijeme k tělu (nesešíváme jej naplocho). Drátky pomůžou ocásek tvarovat.
Dokončení – Na každou tlapku přišijeme
vždy 1 část druků tak, aby se daly tlapky
sepnout k sobě. Na punčochu přišijeme
části druků tak, abychom mohli kocourka
připnout k punčoše a naaranžovat ho, jako
by držel punčochu v tlapkách. Po Mikuláši
lze kocourka použít jako držák záclony nebo
závěsu. Ze zbytků přízí můžeme uháčkovat
nebo uplést šálku na zimu. ■

