
 

 

Háčkovaná sieťovka 

 

Materiál: 50 g priadza KARMA (od Stenli, 100 % prírodná česaná bavlna) 
Háčik: 2,5 mm 
Sieťovku háčkujeme špirálovito, to znamená, že jednotlivé riadky neukončujeme okrem 1. R. 
Odporúčame používať označovač na začiatku riadku.  
 
Postup: Uháčkujeme 5 RO a pevným okom ich spojíme do krúžku. 
1.R Uháčkujeme 3 RO (predstavuje 1.DS) a háčkujeme ďalších 15 DS do kruhu a pevným okom spojíme do 
kruhu. 
2.R *3 RO, vynecháme 1 DS a do nasledujúceho DL uháčkujeme KS* opakujeme v celom riadku 8x.  
3.R *4 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
4.R *5 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
5.R *5 RO a 1 KS,  5 RO a 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
Týmto rozšírením budeme mať 16 oblúkov.  
6.R *5 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
7.R rovnako ako 6.R 
8.R *6 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
9.R *7 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
10.R *8 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
11.R *9 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
12.R *10 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
13.R *11 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
14.R *12 RO, 1 KS do retiazkového oblúka z predchádzajúceho riadka* opakujeme v celom riadku. 
15.R až R22 rovnako ako 14.R 
23.R až R24 rovnako ako 13.R 
25.R až R26 rovnako ako 12.R 
27.R rovnako ako 10.R 

 
Lem: Uháčkujeme 3 RO (predstavuje 1.DS) a háčkujeme DS dookola nasledovne: Uháčkujeme 8 DS do každého    
retiazkového oblúka a 1 DS do každého KS. Na konci riadku spojíme pevným okom do 3. RO. 
 
Ucho: Uháčkujeme 90 RO a pripevníme 1 KS 35 ok od miesta, kde sme ucho začali háčkovať. Uháčkujeme 3 
pevné oka pozdĺž lemu a háčkujeme DS naspäť nad 90 RO. Priadzu prichytíme na opačnej strane a druhé ucho 
háčkujeme rovnakým spôsobom. Druhé ucho začneme háčkovať 35 ok od miesta, kde sme ukončili prvé ucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


