Babi jehelníček

***
Návod byl přeložen do češtiny se svolením autorky, originální návod v
němčině a angličtině najdete na jejích stránkách

www.zhaya.de/www.zhaya.eu
Pomůcky a materiál:
Při použití háčku 2,0 a 2,5mm je postavička cca 25 cm
vysoká.
• Příze Catania tělová, starorůžová, světle a tmavě šedá,
bílá
• Háček odpovídající velikosti (pro velikost 25cm háčky
2,0 mm and 2,5 mm)
• Výplň (duté vlákno)
• Karton nebo tvrdší plast
• Kamínky, rýže nebo vhodný těžký materiál
• Oči 8 mm

Zkratky:
MK = magický kroužek
KS = krátký sloupek
ŘO = řetízkové oko
SL = sloupek
PO = pevné oko
V = rozháčkujeme
A = sháčkujeme
ZSM = za zadní smyčku
PSM = za pření smyčku
Háčkujeme ve spirále, začneme háčkem č. 2.
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Hlava / Tělo:
Barva tělová
Postavičku průběžně vycpáváme. Pro zpevnění sukně můžeme použít třeba plastovou láhev.
Naplníme láhev kamínky pro lepší stabilitu. Sukni musíme přizpůsobit velikosti láhve.
1.
KS 6 do MK (6)
2.
V x6 (12)
3.
(KS 1, V) x6 (18)
4.
(KS 2, V) x6 (24)
5.
(KS 3, V) x6 (30)
6.
(KS 4, V) x6 (36)
7.
(KS 5, V) x6 (42)
8.
(KS 6, V) x6 (48)
9.
(KS 7, V) x6 (54)
10.-19. (10 řad) KS do každého SL (54)
Bezpečnostní oči dame mezi řady 12 a 13, mezi očima je 8 sloupků.
20. (KS 7, A) x6 (48)
21. (KS 6, A) x6 (42)
22. (KS 5, A) x6 (36)
23. (KS 4, A) x6 (30)
24. (KS 3, A) x6 (24)
25. (KS 2, A) x6 (18)
26. 1 PO do každého SL (18)
27. ZSM: (KS 2, V) x6 (24)
28. (KS 3, V) x6 (30)
29. (KS 9, V) x3 (33)
30. (KS 10, V) x3 (36)
31. KS do každého SL (36)
Změníme barvu na barvu šatů (např. tmavě šedá).
32.-37. (6 řad) KS do každého SL (36)
38. (KS 10, A) x3 (33)
39. KS do každého SL (33)
40. (KS 9, A) x3 (30)
41. 1 PO do každého SL (30)
42. ZSM: (4KS, V) x6 (36)
43. (KS 5, V) x6 (42)
44. (KS 6, V) x6 (48)
45. (KS 7, V) x6 (54)
46. (KS 8, V) x6 (60)
47.-78. (32 řad) KS do každého SL (60)
79. (KS 9, V) x6 (66)
80. (KS 10, V) x6 (72)
Ukončíme, konec příze schováme do těla.

2

Babi jehelníček

Dno:
Tmavě šedá (barva šatů)
1.
KS 8 do MK (8)
2.
V x8 (16)
3.
(KS 1, V) x8 (24)
4.
(KS 2, V) x8 (32)
5.
(KS 3, V) x8 (40)
6.
(KS 4, V) x8 (48)
7.
(KS 5, V) x8 (56)
8.
(KS 6, V) x8 (64)
9.
(KS 7, V) x8 (72)
Neukončujeme, teď spojíme dno a tělo.
Nejdřív vyřízneme z kartonu nebo plastu kolečko ve stejné velikosti jako uháčkované dno.
Do spodní části těla přidáme k výplni zátěž, např. kamínky, sáček rýže nebo něco jiného na
zatížení.
Sháčkujeme dno a tělo:
1.
1 ŘO, (KS 8, V) x8 (háčkujeme skrz obě části), řadu ukončíme PO do prvního KS (80)
2.
(KS 1, 2 ŘO, KS 1) do jednoho SL, 1 SL přeskočíme – opakujeme do konce řady, řadu
ukončíme PO do prvního KS.

Ruce (2x):
Tělová barva
Ruce během háčkování vycpáváme.
1.
KS 6 do MK (6)
2.
V x6 (12)
3.
(KS 3, V) x3 (15)
4.-8. (5 řad) KS do každého SL (15)
9.
(KS 1, A) x5 (10)
10.-24. (15 řad) KS do každého SL (10)
25. A x5 (5)
Ukončíme, necháme si dlouhý konec na přišití.
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Drdol:
Stříbrná/světle šedá barva
1.
KS 6 do MK (6)
2.
V x6 (12)
3.
(KS 1, V) x6 (18)
4.
(KS 2, V) x6 (24)
5.
(KS 3, V) x6 (30)
6.
(KS 4, V) x6 (36)
7.-11. (5 řad) KS do každého SL (36)
12. (KS 4, A) x6 (30)
13. 1 PO do každého SL (30)
14. PSM: (KS 4, V) x6 (36)
15. (KS 5, V) x6 (42)
16. (KS 6, V) x6 (48)
17. (KS 7, V) x6 (54)
18.-26. (9 řad) KS do každého SL (54)
27. (KS 1, ŘO 1, KS 1) do jednoho SL, 1 SL přeskočíme <— opakujeme do konce řady.
Ukončíme, necháme si dlouhý konec.

Stuha ve vlasech:
Růžová barva
Zde máme několik možností.
Můžeme uháčkovat řetízek v odpovídající délce kolem
dokola drdolu, uháčkovat 1 nebo dvě řady KS a přišít
k drdolu.
Také můžeme použít návod na uháčkování šňůry na
stránkách Planet June (Video-Tutorial:
https://www.planetjune.com/blog/tutorials/basiccrochet-cord-video/).

Velká kapsa na zástěře:
Růžová barva, háček 2,5 mm.
Háčkujeme v rovných řadách. Každou řadu začneme 1 ŘO a otočíme na konci řady.
1.
ŘO 41, KS 40, začneme do 2. Oka od háčku (40)
2. -21. (20 řad) KS do každého SL (40)
22. KS 17 (ostatní SL necháme neuháčkované), otočíme
23. ŘO 1, přeskočíme 1 SL, KS 16, otočíme
24. ŘO 1, KS 15, otočíme
25. ŘO 1, přeskočíme 1 SL, KS 14
Neviditelně ukončíme (návod např. v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=oKGfb8k7Hu0).
Přízi připojíme na druhé straně, ještě jednou otočíme a háčkujeme od kraje směrem do středu.
22. KS 15 (ostatní SL necháme neuháčkované), otočíme
23. ŘO 1, přeskočíme 1 SL, KS 14, otočíme
24. KS 40 podél celé šířky kapsy
Neviditelně ukončíme.
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Zástěra:
Růžová barva, háček 2,5 mm.
Háčkujeme v rovných řadách. Každou řadu začneme 1 ŘO a otočíme na konci řady.
1.
ŘO 41, KS 40, začneme do druhého oka od háčku (40)
2.-29. (28 řad) KS do každého SL (40)
30. (KS 8, A) x4 (36)
31. (KS 7, A) x4 (32)
32. (KS 6, A) x4 (28)
33. (KS 5, A) x4 (24)
Položíme si velkou kapsu na zástěru a označíme, kde končí. Tak si označíme místo, kde budeme
díly sháčkovávat k sobě.
34. ŘO 30-40 (podle délky tkaničky), háčkujeme PO zpět k zástěře, PO podél horní hrany
zástěry, ŘO 30-40 pro druhou tkaničku, PO zpět k zástěře, KS po straně (KS 1 na řadu),
najdeme si značku a od značky sháčkujeme velkou kapsu a zástěru dohromady, pak KS
podél spodní hrany obou částí, KS po druhé straně, končíme PO do prvního sloupku.
Neviditelně ukončíme.
Připojíme přízi do 7. Sloupku v horní řadě zástěry, POUZE DO PŘEDNÍ SMYČKY uháčkujeme 1 ŘO
a pokračujeme háčkováním v řadách.
1.
PSM: KS 12
2.-8. (7 řad) KS do každého SL (12)
Neviditelně ukončíme.
Na pravé straně tohoto nového kousku připojíme přízi, uháčkujeme 1 ŘO. Dále háčkujeme krátké
sloupky po straně, 1 KS na řadu. Na horním konci opět 30-40 ŘO pro tkaničku, zpátky PO, PO
podél horní hrany, znovu 30-40 ŘO, zpět PO, po straně KS.
Neviditelně ukončíme.
Dvě malé kapsy: Uháčkujeme obdélníky – 20 sloupků na šířku, 12 řad, druhá kapsička 10 sloupků
na šířku, 20 řad. Oba obdélníky obháčkujeme KS, do každého rohu uháčkujeme 3 KS pro hezký
růžek.
Velká kapsa je rozdělená na tři části – několika stehy sešijeme.
Malé kapsy přišijeme na velkou.
Pokud chceme, můžeme celou zástěru obháčkovat 1ŘO-1PO – opakujeme dokola.

Dokončení:
Vycpeme drdol, připevníme na hlavu pomocí špendlíků. Tělovou barvou 6 KS do MK uháčkujeme
dvě uši, necháme si dlouhý konec pro přišití a přišpendlíme k hlavě.
Pokud nemáme bezpečnostní oči již přidělané, přišijeme je teď.
Zkontrolujeme zarovnání uší a vlasů a pokud je máme rovně, přišijeme k hlavě. Vyšijeme nos a
pusu.
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Pokud chcete babičku udělat starší, jako např. na obrázku
vpravo, nevyšívejte pusu. Označíme si dvě místa, mezi nimi je
cca 8 sloupků, zhruba 3 řady pod nosem. Navlékneme si
tělovou nit do dlouhé jehly. Jehlu vpíchneme vzadu na krku a
vystrčíme na jednom označeném místě, píchneme do druhého
označeného místa a ve stejném místě na krku vytáhneme.
Zatáhneme, až nám babička získá bezzubý výraz a zavážeme,
protáhneme nit do těla.

Teď upravíme umístění nosu. Navlékneme si tělovou nit a vpíchneme doprostřed mezi tělo a
hlavu, vytáhneme jehlu na jedné straně těsně nad nebo vedle nosu, vpíchneme na druhé straně
nosu a vytáhneme jehlu na stejném místě krku. Utáhneme, nos stáhneme trochu dolů a
zavážeme. Nitě schováme do těla.

Přišijeme ruce těsně pod hlavu.
Nakonec babičce zavážeme zástěru kolem krku.

6

Babi jehelníček

7

