
Superhrdina kachna 
 
Pevná oka v řadách 
Začněte řetízkovým stehem. Poté háčkujte v řadě pevná očka. Jehlou udělejte 1. pevné očko na řetízkový 
steh. Každé další kolo otočte řetízkovým stehem. Nepočítá se jako očko. První pevné očko každého kola 
háčkujte na poslední pevné očko předchozího kola.  
 
Pokyny 
Hlavu, tělo, ocas, zobák a křídla uháčkujte podle specifikace základního tvaru s háčky 2,5 mm a 3,0 mm a 
podle toho vyplňte hlavu a tělo. 
 
POZNÁMKA: Pro správnou změnu barvy spojte poslední steh jedné barvy k následující barvě. 
 
Hlava a tělo 
1.-14. kolo: háčkování žlutou barvou. 
15.-16. kolo: háčkování červenou barvou. 
17.-28. kolo: háčkování modrou barvou. 
 
Ocásek 
1.-12. kolo: háčkování modrou barvou 
 
Zobák 
1.-5 kolo: háčkování oranžovou barvou. 
 
Křídla (2x) 
1.-4. kolo: háčkování žlutou barvou. 
 
Plášť 
Háčkem 3,0 mm červenou barvou spojte 13 řetízkových stehů. Nyní háčkujte v kole pevná očka.  
1.kolo: uháčkujte 12 pevných oček,  
2.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 13 pevných oček) 
3.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 14 pevných oček) 
4.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 15 pevných oček) 
5.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 16 pevných oček) 
6.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 17 pevných oček) 
7.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 18 pevných oček) 
8.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 19 pevných oček) 
9.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 20 pevných oček) 
10.kolo: 1. pevné očko zdvojnásobte (= 21 pevných oček) 
Díl zakončete. 
 
Brýle 
Pro půlky brýlí háčkujte háčkem 2,5 mm v červené barvě 8 řetízkových stehů a poté zakončete 1 
řetízkovým stehem. V kruhu uháčkujte 11 pevných oček a okruh uzavřete řetízkovým stehem. Stejným 
způsobem háčkujte druhou polovinu brýlí. Oba kroužky k sobě přiháčkujte uprostřed 2 pevnými očky. Přes 
5. řetízkový steh od středu naháčkujte na každou stranu řetízkovým stehem řetízek o 20 stezích. Konec 
každého řetízku 1x pevně utáhněte.  
 
Erb 
Spojte 3 řetízkové stehy háčkem 2,5 mm ve žluté barvě. Nyní háčkujte do kola pevná očka.  
1.kolo: uháčkujte 2 pevná očka 



2.kolo: obě pevná očka zdvojnásobte (= 4 pevná očka) 
3.kolo: zdvojnásobte 1. a 4. pevná očka (= 6 pevných oček) 
4.kolo: zdvojnásobte 1. a 6. pevná očka (= 8 pevných oček) 
5.kolo: uháčkujte 8 pevných oček. Vytvořil se trojúhelník.  
Háčkujte trojúhelník s 1 kulatým jednoduchým háčkovacím stehem v červené barvě, přitom přes rohy 
háčkujte 3 pevná očka v 1 stehovém bodě. Kruh uzavřete 1 řetízkovým stehem. Dokončete díl. 
 
Dokončení 
Ocásek vycpěte a přišijte jej na zadní část těla. Pak přišijte na hlavu zobák. Oči vyšijte černým uzlíkem. 
Křídla přišijte na stranu těla. Plášť pevně přišijte s dorazem vzadu na 1. červený okruh (= krk). Štítek 
s písmen E jako Ente (kachna) vyšijte jednoduchým stehem, umístěte trojúhelník správně a přišijte jej také 
na prostředek hrudníku. Nasaďte brýle. Pro učes na hlavě svažte černé třásně jednou nití a ustřihněte na 
požadovanou délku. Poté vasy rozčeště, aby se rozmotala vlákna.  
 
TIP: Pokud chcete, můžete si také vyšít do erbu srdce nebo jiná písmenko či znaménko.  
 
 

Kachna s pískátkem 
 
Pevná očka ve spirálových kolech 
Pevná očka háčkujte dokola jako spirály a začátek kola označte kontrastní nití (viz „Jak se to dělá“). 
 
Dvojitá očka 
Hačkujte 2 pevná očka v 1 vpichovém bodě (viz „Jak se to dělá“). 
 
Spojení dvou pevných oček dohromady 
Viz „Jak se to dělá“ 
 
NÁVOD 
Hlava a tělo 
Začněte hlavou. Háčkem 3,0 mm spojte dva řetízkové stehy žlutou barvou. Poté háčkujte pevná očka ve 
spirále.  
1.kolo: Háčkujte 6 pevných oček do 2. řetízkového stehu od jehly.  
2.kolo: Každé pevné očko zdvojnásobte (= 12 pevných oček). 
3.kolo: Každé 2. pevné očko zdvojnásobte (= 18 pevných oček). 
4.kolo: Každé 3. pevné očko zdvojnásobte (= 24 pevných oček). 
5.kolo: Každé 4. pevné očko zdvojnásobte (= 30 pevných oček). 
6. -9.kolo: Uháčkujte 30 samotných pevných oček. 
10. kolo: Každé 4. a 5. pevné očko přistehujte k sobě (= 24 pevných oček) 
11. kolo: Každé 3. a 4. pevné očko přistehujte k sobě přistehovat (= 18 pevných oček) 
12. kolo: Každé 2. a 3. pevné očko přistehujte k sobě (= 12 pevných oček) 
13. + 14. kolo: Uháčkujte 12 samotných pevných oček (krk).  
15.kolo: Každé pevné očko zdvojnásobte (= 24 pevných oček) 
16.kolo: Zdvojnásobte každé 2. pevné očko (= 36 pevných oček). Hlavu vyplňte vatou a háčkujte břicho.  
17. kolo: Zdvojnásobte každé 3. pevné očko (= 48 pevných oček) 
18. -22.kolo: Uháčkujte 48 samotných pevných oček. 
23.kolo: Každé 5. a 6. pevné očko přistehujte k sobě (= 40 pevných oček) 
24.kolo: Každé 4. a 5. pevné očko přistehujte k sobě (= 32 pevných oček) 
25.kolo: Každé 3. a 4. pevné očko přistehujte k sobě (= 24 pevných oček) 
26.kolo: Každé 2. a 3. pevné očko přistehujte k sobě (= 16 pevných oček) 
Pískátko vsuňte do těla a zbytek vyplňte vatou. Poté tělíčko uzavřete následujícími dvěma koly. 



27.kolo: Každé 2. pevné očko přistehujte k sobě (= 8 pevných oček) 
28.kolo: Každé 2. pevné očko přistehujte k sobě (= 4 pevná očka) 
Nyní díl zakončete. 
 
Ocásek 
Začněte uprostřed a háčkujte jednotlivé háčky ve spirálovém kole. Háčkem 3,0 mm spojte 2 řetízkové stehy 
žlutou barvou.  
1.kolo: Uháčkujte 6 pevných oček do 2. řetízkového stehu od jehly 
2.kolo: Každé pevné očko zdvojnásobte (= 12 pevných oček). 
3.kolo: Každé 4. pevné očko zdvojnásobte (= 15 pevných oček). 
4.kolo: Každé 5. pevné očko zdvojnásobte (= 18 pevných oček). 
5.kolo: Každé 6. pevné očko zdvojnásobte (= 21 pevných oček). 
6.kolo: Každé 7. pevné očko zdvojnásobte (= 24 pevných oček). 
7.kolo: Uháčkujte 24 pevných oček 
8.kolo: Každé 8. pevné očko zdvojnásobte (= 27 pevných oček). 
9.kolo: Každé 9. pevné očko zdvojnásobte (= 30 pevných oček). 
10.kolo: Každé 10.pevné očko zdvojnásobte (= 33 pevných oček). 
11.kolo: Každé 11. pevné očko zdvojnásobte (= 36 pevných oček). 
12.kolo: Uháčkujte 36 pevných oček. 
Zakončete ocásek. 
 
Zobák 
Začněte na špičce. Háčkem 2,5 mm vytvořte 2 řetízkové stehy v oranžové barvě. Nyní dělejte pevná očka ve 
spirálových kolech.  
1.kolo: Uháčkujte 6 pevných oček do druhého řetízkového stehu od jehly. 
2.kolo: Každé 2. pevné očko zdvojnásobte (= 9 pevných oček). 
3.kolo: Uháčkujte 9 pevných očček. 
4.kolo: Každé 3. pevné očko zdvojnásobte (= 12 pevných oček). 
5.kolo: Uháčkujte 12 pevných oček. 
Zakončete zobák. 
Křídla (2x) 
Začněte ve středu a háčkujtte pevná očka ve spirálovém kole. Háčkem 3,0 mm spojte 2 řetízkové stehy 
žlutou barvou.  
1.kolo: Uháčkujte 6 pevných oček do druhého řetízkového stehu od jehly. 
2.kolo: Každé pevné očko zdvojnásobte (= 12 pevných oček). 
3.kolo: Každé 2. Pevné očko zdvojnásobte (= 18 pevných oček). 
4.kolo: Každé 3. pevné očko zdvojnásobte (= 24 pevných oček). 
Zakončete křídlo.  
 
Dokončení 
Ocásek vycpěte a připevněte jej dozadu na tělo, tím bude zakrytý malý otvor. Poé přišijte na hlavu zobák, 
přitom připevněte pouze 2/3 okraje tak, že bude vzadu trochu odstávat. Nakonec našijte černou nití 
perlové oči.  
 
 

Jak se to dělá 
 
Háčkovaná spirála 
Spirálová kola se zpravidla vytváří pouze s jednoduchými háky, protože tyto stehy jsou velmi nízké. Ve 
spirálovitých kolech jsou stehy postupně háčkovány do spiráleyna na začátku kola. Výhodou je, že zde 
nejsou žádné viditelné přechody. Díky tomu bude obraz oček vypadat rovnoměrně. Chcete-li zviditelnit 
začátek kola, vložte nejprve kontrastní nit mezi poslední steh 1. kola a 1. steh následujícího kola. Poté 



pokračujte v háčkování pomocí jednoduchých pevných oček. Je vhodné vkládat další kontrastní nitě v 
pravidelných intervalech. Usnadňuje to počítání kol. 

 
 

 
 
Dvojité stehy 
Chcete-li přidat jeden steh, je již háčkovaný steh „zdvojen“, to znamená druhý steh je háčkován ve stejném 
bodě stehu posledního háčkovaného stehu. Tímto způsobem lze přidat všechny typy základních stehů. Toto 
přidání můžete uskutečnit v kolech a v řadách. Počet stehů se tak zvyšuje o 1 steh. 



 
 
 
 
Spojení 2 pevných oček dohromady 
Pokud chcete odebrat jedno pevné očko, pro každé pevné očko dejte 1 smyčku na háčkovací háček a poté 
spojte všechny 3 smyčky na jehlu. Počet stehů se sníží o 1 steh. 
 

 
 



Barevné změny v kolech 
Čistého vzhledu se dosáhne, pokud je první barva zakončena jako první a potom se další barva aplikuje na 
jiném místě. Chcete-li to provést, zavřete kolo s 1 skluzovým stehem a v 1. stehu kola, odřízněte nit a 
protáhněte ji smyčkou. Nyní máte barevnou smyčku v libovolném bodě. Chcete-li to provést, napíchněte 
očko, vytáhněte nit a protáhněte ji stehem. Nyní uháčkujte určený počet řetízkových stehů a pokračujte 
v práci podle pokynů s novou barvou. Konce nití staré a nové barvy umístěte rovnoběžně s okrajem a 
zaháčkujte je (to šetří pozdější šití). 
 

 
 

 
 



 

Náběžné stehy 
Označte jednotlivé náběžné stehy čárou nebo dvěma body. Vypíchněte jej 
 poté v 1. bodě nebo na začátku linie a znovu zapíchněte na 2. bodě 
 nebo na konci linie. Nit utáhněte. 
 
Uzlové stehy 
Vypíchněte vhodné místo, kde má uzel ležet. Navlékněte nit kolem jehly  
dvakrát až třikrát a píchněte ji těsně vedle vybraného bodu. Navinutí 
 kolem jehly rovnoměrně a volně utáhněte tak, aby ležela na  
látce v místě vpichu. Poté protáhněte nit navinutím a uzel pečlivě utáhněte.  
 

 
Základní instruktážní videa 
Pro dokonalý začátek je přiraveno po registraci k prohlížení video Centrum TOPP na adrese 

www.toppkreativ.de/videocenter Váš aktivační kód je: 41024 

 
 
 


