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Kočičí ušanka
velikost 2-4 roky

Budete potřebovat :
- háček číslo 6
- odpovídající přízi (vyberte takovou, na které je uvedeno, že je pro háček 6-8)
- barevnou přízi na mašličku, obháčkování ušanky, čumák, uši a vousky
- korálky na ozdobení

Poznámka : tento návod je určen pouze pro domácí použití. Prosím, nezneužívejte
jej ke komerčním účelům. Máte-li nějaký dotaz, můžete mě kontaktovat na mailu :
creationerie@email.cz
leden 2012
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Postup :
Háčkujeme polodlouhé sloupky. Na začátku každé řady nahrazujeme první PDS
dvěma ŘO. V návodu budu uvádět celkový počet PDS v dané řadě (tj. i s dvěma
ŘO nahrazujícími první PDS).
1. řada: Do stahovacího očka (nebo do kruhu z pěti ŘO) uháčkujeme 12 PDS.
2. řada: Do každého PDS uháčkujeme 2 PDS (máme 24 PDS).
3. řada: Do každého druhého PDS uháčkujeme 2 PDS (máme 36 PDS).
4. řada: Do každého třetího PDS uháčkujeme 2 PDS (máme 48 PDS).
Takto pokračujeme až do potřebného průměru, poté už nepřidáváme a
háčkujeme PDS do potřebné hloubky čepičky.
Klapky na uši:
Vzdálenost mezi „klapkami“ nad čelem by měla být přibližně 17 cm.
Naměříme si tedy potřebnou vzdálenost a navážeme přízi v místě, kde bude
začínat levá „klapka“. Háčkujeme PDS po obvodu čepičky až ke konci druhé
„klapky“ - je to proto, že chceme mít vzadu čepičku o malinko delší, aby
netáhlo za krk :-) Můžeme vzadu přidat třeba i dvě řady, nejlepší je vyzkoušet
to na budoucí nositelce.
2. - 4. řadu „klapek“ háčkujeme bez ubírání. Na konci každé řady práci
obrátíme.
5. - 8. řada: Začneme „klapky“ zužovat. Na každé straně sháčkujeme vždy dva
PDS v jeden.
Stejným způsobem uháčkujeme i druhou „klapku“.
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Obháčkujeme čepičku krátkými sloupky. Ve špičce „klapek“ můžeme uháčkovat
mezi dvěma KS dvě ŘO a nechat tak prostor pro protažení copánků nebo
„krucánků“.
Uši:
1. řada: Uháčkujeme 10 ŘO.
2. řada: Do třetího oka od háčku začneme háčkovat PDS, celkem 8.
3. řada: Práci otočíme. Háčkujeme PDS, celkem 8.
4. řada: Práci otočíme. Sháčkujeme vždy dva PDS v jeden, máme 4 PDS.
5. řada: Práci otočíme. Sháčkujeme vždy dva PDS v jeden, máme 2 PDS.
6. řada: Práci otočíme. Sháčkujeme dva PDS v jeden, máme 1 PDS.
7. řada: Celé ouško obháčkujeme KS.
Stejně uháčkujeme i druhé ouško.
Čumáček:
Háčkem 2,5 a odpovídající přízí (např. Camilla) uháčkujeme do stahovacího
očka 6 KS.
V další řadě rozháčkujeme dva protilehlé KS z minulé řady tak, aby se nám
vytvaroval podélný čumáček.
Oči:
Háčkem 2,5 a odpovídající přízí (např. Camilla) uháčkujeme 3 ŘO.
Uháčkujeme 2 KS a do posledního ŘO 5 KS, pokračujeme dokola – 2 KS a do
prvního ŘO opět 5 KS.
Mašle:
Háčkujeme krátkými sloupky,
viz nákres --------->
Dále uháčkujeme „prostředek“
mašličky: 9 ŘO a do nich 8 KS.
Přišijeme na ouško.
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Vousky jsem vháčkovala přímo na čepičku. Je to v podstatě řetízek na povrchu
„háčkovaniny“ :-) Vpíchněte háček do místa, odkud chcete začít, a protáhněte
přízi skrz čepičku – vytvoří se vám první očko. Vpíchněte do dalšího místa
(podle toho, kam má vousek směřovat, klubko máte jakoby uvnitř čepičky),
nahoďte a protáhněte čepičkou i očkem na háčku (je to vlastně jako pevné oko).
Takto pokračujte až do potřebné délky a počtu vousků. Vousky se dají
samozřejmě i vyšít, ale tohle mi přišlo tak nějak úhlednější, možná je chyba na
mé straně, vyšívání mi nikdy moc nešlo :-)
Přišijeme všechny díly na čepičku a je hotovo :-)
Přeji příjemné tvoření a budu ráda, když se pochlubíte svými čepičkami.
Zdenka
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