
Návod na vánoční háčkovaný svetr 

 
Svetr je jednoduchý a vhodný i pro úplné začátečníky. Tento návod je na velikost 36. Použili jsme 

přízi Patty s lurexovou nitkou a háček č. 5,5. K výrobě pak budete potřebovat už jen nůžky a jehlu na 

přízi. Na tuto velikost byla spotřeba necelých 5 klubíček. 

Svetr můžete háčkovat i z jiné příze, skvělá bude i Pacific Chunky nebo prostě jakákoliv, kterou 

milujete. Velikost háčku zjistíte na etiketě klubíčka, nejtěžší bude přizpůsobit velikost svetru jiné síle 

příze. Udělejte sudý počet řetízkových ok a délku řetízku od ramene k rameni. Pak už pokračujte 

stejně, jako je v návodu. 

Má rovný výstřih a háčkovat budete dva stejné obdélníky, které poté sešijete. Uděláme spodní 

lem a do vzniklých otvorů přiháčkujeme rukávy. 

Tak jdeme na to! 

Uháčkujte řetízek o 68 očkách. Do každého řetízkového oka (ŘO) udělejte 1 dlouhý sloupek (DS). 

První sloupek na začátku vynechejte. Jakmile dojdete na konec řady, udělejte 2 řetízková oka a práci 

otočte (pokud hodně utahujete nebo se práce kroutí, dělejte 3 ŘO). Opět 1. sloupek vynechejte a 

háčkujte DS do konce řady. 

V dalších 12 řadách háčkujte do každého DS jeden DS. 

V následující řadě háčkujte 32 DS, poté místo 1 DS udělejte 1 ŘO (1DS jakoby přeskočíte) a 

pokračujte DS do konce řady. 

Práci otočte jako vždy, pomocí 2 ŘO na konci s vynecháním 1. DS. Háčkujte 31 DS a poté 1 ŘO. 1 

DS přeskočte, další háčkujte kolem ŘO z předchozí řady, pak zase jeden DS nahraďte ŘO a pokračujte 

DS do konce řady. 



V dalších řadách dělejte okýnka podle přiloženého schématu. Hvězda vyjde na 21 řad. Ty další už 

háčkujte bez přerušení až do délky, kterou potřebujete. V této velikosti jsme dělali celkem 44 řad. Na 

konci přízi zavažte a ustřihněte. 

 

 

 



Obdélník na zádech háčkujte stejným způsobem. Můžete opět háčkovat hvězdu nebo je nechat 

bez ní. 

Jakmile dosáhnete stejného počtu řad jako na předním dílu, začněte sešívat. Pomocí značkovačů 

nebo spínacích špendlíků si určete, jak velký výstřih budete potřebovat. Zkoušejte si svetr před 

zrcadlem a dejte pozor, ať máte obě poloviny stejné. Poté si oba díly nahoře sešijte. Použijte jehlu na 

přízi a píchejte pravidelně do každého sloupku. 

Jakmile máte hotový výstřih, označte si mezery na rukávy. Začněte sešívat odspodu a jakmile se 

dostanete až k označení tak ještě nic nestříhejte, ale svetr vyzkoušejte. Možná bude potřeba mezeru 

trochu zvětšit nebo naopak zmenšit. Druhou stranu udělejte stejně. 

Teď obháčkujte vroubkovaný spodní lem. Do každého DS udělejte po jednom předním a jednom 

zadním reliéfním dlouhém sloupku (PRDS a ZRDS). V další řadě v tom pokračujte systémem PRDS na 

PRDS a ZRDS na ZRDS. V místech sešití sháčkujte 2 sloupky do jednoho, aby byl lem trochu menší a 

držel svetr hezky dole. Stačí v každé řadě pouze na jedné straně a střídat to. Tímto způsobem 

uháčkujte 6 řad. Poté to celé obháčkujte 1 řadou krátkých sloupků (KS). Na konci řady udělejte jedno 

pevné oko a zauzlíkujte. Konec příze zapošijte dovnitř svetru.  

 

Pokud chcete, můžete svetr nechat bez rukávů jako vestu. V tom případě si obháčkujte mezery na 

rukáv dvěma řadami krátkých sloupků. I v této podobě bude dílo vypadat skvěle. 

Ale pokud chcete pořádný teplý svetr, pokračujte s rukávy. 

První sloupek začněte v podpaží. Háčkujte dlouhé sloupky po celém obvodu mezery. Možná ze 

začátku nebudete vědět, kam přesně háček píchnout, ale po chvíli systém najdete. Vychází to na 2 DS 



z boku každé řady. Nahoře na rameni v místě sešití můžete udělat o 2 sloupky méně, aby se v tom 

místě neudělal hrbolek. Jakmile dojedete zase do podpaží, pokračujte DS spirálovitě do dalších řad. 

Postupně rukávy zužujte. Sháčkujte 2 DS v místě podpaží v řadách 7, 14, 20, 23, 31, 35, 38. 

Poslední řada je 40.  Potom udělejte lem stejně jako na spodní straně svetru, jen nemusíte nikde 

ubírat. Na konci 4.řady udělejte jedno pevné oko a zauzlíkujte. Konec příze zapošijte dovnitř rukávu. 

Během práce si svetr několikrát vyzkoušejte, hlavně abyste trefili správnou délku. Je možné, že 

budete potřebovat o něco více nebo méně řad. 

Poslední krok je rychlý, ale nejméně oblíbený- je potřeba začistit a schovat všechny konce. Pokud 

jste někde přízi navazovali, schovejte všechny uzlíky dovnitř. 

Stejným způsobem si můžete vymyslet jakýkoli jiný vzor. 

 

Budeme rádi, když nám pošlete fotku hotového svetru nebo si klubíčka na něj koupíte u nás, na 

www.tvorboshop.cz . 

http://www.tvorboshop.cz/

