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Háčkovaná ryba.  

------------------------------------------------------------------ 

Velikost: asi 25 cm 

Materiál: zbytky příze o návinu 110m/ 50 gr – dva odstíny 

HÁČEK č. 3, knoflík na oko, jehla s tupým koncem, duté vlákno na 

vyplnění. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 

Háčkujeme 2 řo, do prvního řo 5 KS spojíme do kruhu. 

 1. kr. ř: do každého KS háčkujeme 2 KS = 10 KS.  

2. kr. ř.: do prvního KS háčkujeme 2KS, do dalšího KS jeden KS = 15 KS.  

3. - 4.kr. ř.: do každého KS jeden KS = 15 KS.  

5. kr. ř: do prvního KS háčkujeme2 KS, do dalších dvou KS háčkujeme jeden KS = 20 KS. 

 6. kr. ř.: do prvního KS háčkujeme 2 KS, do dalších tří háčkujeme KS jeden KS  = 25 KS.  

7. kr. ř.: do prvního K S háčkujeme 2 KS, do dalších čtyř KS háčkujeme jeden KS = 30 KS: 

8. kr. ř. – 9. kr. ř.: do každého KS jeden KS = 30 KS.  

10. kr. ř.: do prvního KS 2 KS, do dalších čtyř KS po jednom = 36 KS. 

Přeložíme, prvních 6 KS proháčkujeme skrz obě strany, 6 KS jen na jedné straně, posledních 6 KS proháčkujeme 

skrz obě strany, ustřihneme. Uprostřed hlavy nám zůstává díra, do které budeme strkat kosti :-). 
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Naplníme hlavu. 

 

Z KS v otvoru hlavy háčkujeme kost: POZOR, první dva KS spojíme v jeden, abychom dosáhli 10 KS v jedné 

kruhové řadě.  
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Dále háčkujeme v řadách dokola až do délky asi 12 cm. Kost naplníme. 

 

OCAS:  

poslední kruhovou  řadu uháčkujeme z odlišné barvy:  

 

1 kruhová řada: do prvního KS háčkujeme 2 KS, do dalšího jeden KS = 15 KS. 

2. kr. ř.. do prvního KS háčkujeme 2 KS, do dalších dvou háčkujeme jeden KS = 20 KS 

3. kr. ř.: 3 řo, 2 DS, PDS, pevné oko, PDS, 6DS, PDS, pevné oko, PDS, 3 DS. 

 

4. řada: přehneme k sobě, ocas naplníme a proháčkujeme skrz oba díly: 2 řo, 4 PDS, pevné oko, 4 PDS. Řadu 

ukončíme.  
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MALÉ KOSTI:  

2 řo, do prvního řo háčkujeme KS, spojíme pevným okem do kruhu. Řo, do každého KS háčkujeme 2 KS = 8 KS.  

Následují u nejmenší kostičky 3 řady z KS, u větší kosti 4 řady, u velké kosti 5 řad.  

Kostičky naplníme a přišijeme podle obrázku.  

 

ÚSTA:  

vyšijeme, stejně podle obrázku vyšijeme ocas. 

 

OKO:  

2 řo, 5 KS do kruhu, našijeme na hlavu. Na oko přišijeme knoflík. 
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