
                                              Polštářek Rozálie z klubka Butterfly 

1. díl polštáře 

 

 

 

 

 



2. díl polštáře  

 

 

Velikost polštářku: 45 x 45 cm 

Potřeba: Klubko Butterfly návin 1500 m a háček č. 3. Klubko v nabídce nehledejte, bylo to některé 

z popletených, které občas mají. Jednu stranu jsem začala vnitřní barvou a druhou stranu venkovní 

barvou a sešla se u třetí barvy. Myslím, že to barevně vyšlo úplně krásně.  

                Zip s jezdcem 50 cm 

                Jehla, nůžky, špendlíky 



Náročnost: pro mírně pokročilé, ale zvládne i šikovný začátečník.  

 

Polštářek si můžete udělat o libovolném rozměru, jen je třeba, aby obě strany měly stejný počet řad, 

tím mají i stejný počet sloupků.  

Použité zkratky:  

RO – řetízkové oko 

KS – krátký sloupek   

(…) opakujeme 3x - znamená, že to co je v závorce opakujeme tolikrát, jaká číslice je před x 

Ostatní sloupky jsou rozepsány bez použití zkratek 

 

 

1. díl polštáře 

1. řada – začíná se do magického kroužku, (1 KS, 2RO) opakujeme 4x, ukončíme pevným okem do 

prvního krátkého sloupku řady.  

Každá další řada začíná 1 řetízkovým okem a pak buď krátkým sloupkem do stejného očka nebo 1 

dvakrát nahozeným předním reliéfním dlouhým sloupkem píchaným okolo KS o tři řady níž. Bude to 

psáno jako 1 RO, krátký sloupek už bude započítán do počtu krátkých sloupků nebo bude uveden 

dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek. Začátek řady bude uprostřed dílu. 

Každá další řada končí pevným okem do prvního krátkého sloupku řady nebo do dvakrát nahozeného 

předního reliéfního dlouhého sloupku, který bude někde jako první. 

U rohových 2 řetízkových ok bude v každé řadě stejná skupinka sloupků: 1 krátký sloupek pod 

řetízková oka, 2 řetízková oka, 1 krátký sloupek pod řetízková oka. 

2. řada – 1 RO, 1 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 1 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady.  

3. řada – 1 RO, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 1 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

4. řada – 1 RO, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 

KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS 

pod řetízková oka, 2 KS, pevné oko do dvakrát nahozeného předního reliéfního dlouhého sloupku. 

5. řada – 1 RO, 1 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední 

reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 1 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 



dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS 

pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady.  

6. řada - 1 RO, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 3 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý 

sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod 

řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

1 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

7. řada - 1 RO, 3 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 5 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý 

sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod 

řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

2 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

8. řada - 1 RO, 4 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 7 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý 

sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod 

řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

3 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

9. řada - 1 RO, 5 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý 

sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod 

řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 

4 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

10. řada - 1 RO, 6 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední 

reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 11 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS 

pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 5 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

11. řada - 1 RO, 7 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední 

reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 13 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS 

pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 6 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 



12. řada - 1 RO, 8 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední 

reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 15 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS 

pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 7 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

13. řada - 1 RO, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední 

reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 17 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní 

dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS 

pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 8 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

Při dosažení 17 KS mezi vzory (dvakrát nahozenými předními reliéfními sloupky) začíná nové 

opakování vzoru. Začínat budeme jako u řady 4. – tedy dvakrát nahozený předním reliéfním 

sloupkem píchaným okolo KS o tři řady níž.  

14. řada – 1 RO, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 9 

KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS pod 

řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek 

píchaný okolo KS o tři řady níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo 

KS o tři řady níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát 

nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 9 KS, pevné oko do dvakrát 

nahozeného předního reliéfního dlouhého sloupku. 

15. řada – 1 RO, 1 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 2 KS, 1 KS 

pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý 

sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek 

píchaný okolo KS o tři řady níž, 1 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo 

KS o tři řady níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady 

níž, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, 1 dvakrát 

nahozený přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, 9 KS, 1 dvakrát nahozený 

přední reliéfní dlouhý sloupek píchaný okolo KS o tři řady níž, pevné oko do prvního krátkého sloupku 

řady.  

Tímto jsme začali nové opakování vzoru – mezi vzory bude vždy 9 KS, zvyšovat počty KS se budou 

pouze u středních nových vzorů, tak jako se zvyšoval počet u předchozího opakování vzoru. Na krajích 

před řetízkovými oky budou vždy 2 KS, 1 KS pod řetízková oka.  

Takto pokračujeme až do potřebné velikosti polštáře. Na polštář 45 x 45 cm jsem dělala 62. řad. Po 

spojení pevným okem si necháme kousek příze na zapošití a ustřihneme.  

 

 



Schéma 1. dílu polštáře:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailní foto 1. dílu polštáře:  

 

 

 

2. díl polštáře 

 1. řada – začíná se do magického kroužku, (1 KS, 2RO) opakujeme 4x, ukončíme pevným okem do 

prvního krátkého sloupku řady.  

Každá další řada začíná 1 řetízkovým okem a pak buď krátkým sloupkem do stejného očka, nebo 3 

sháčkovanými dvakrát nahozenými předními reliéfními dlouhými sloupky píchaných okolo krátkých 

sloupků o tři řady níž. Bude to psáno jako 1 RO, krátký sloupek už bude započítán do počtu krátkých 

sloupků nebo je uvedené 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky. Začátek 

řady bude uprostřed dílu. 



Každá další řada končí pevným okem do prvního krátkého sloupku řady nebo do 3 sháčkovaných 

dvakrát nahozených předních reliéfních dlouhých sloupků, který bude někde jako první. 

U rohových 2 řetízkových ok bude v každé řadě stejná skupinka sloupků: 1 krátký sloupek pod 

řetízková oka, 2 řetízková oka, 1 krátký sloupek pod řetízková oka. 

2. řada – 1 RO, 1 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 1 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady.  

3. řada – 1 RO, 2 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 1 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

4. řada - 1 RO, 3 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 5 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 2 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

5. řada – 1 RO, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo krátkých 

sloupků o tři řady níž, 3 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, 3 sháčkované 

dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo krátkých sloupků o tři řady níž, 3 KS, 1 

KS pod řetízková oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, pevné oko do 3 sháčkovaných 

dvakrát nahozených předních reliéfních dlouhých sloupků. 

6. řada – 1 RO, 5 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 9 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 4 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

7. řada - 1 RO, 6 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 11 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 5 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

8. řada – 1 RO, 3 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo 

krátkých sloupků o tři řady níž, 3 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, 3 

sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo krátkých sloupků o tři 

řady níž, 5 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo krátkých 

sloupků o tři řady níž, 3 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakujeme 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, 

3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo krátkých sloupků o tři 

řady níž, 2 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

Nyní budou dvě řady jen krátkých sloupků a pak zase řada, kdy se vytváří vzor. Mezi jednotlivými 

vzory bude vždy vycházet 5 KS, vzory se budou vytvářet do mezer mezi vzory předchozích řad.  

9. řada - 1 RO, 8 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 15 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 7 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

10. řada - 1 RO, 9 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2RO, 1 KS pod řetízková oka, 17 KS, 1 KS pod řetízková 

oka) opakovat 3x, 2 RO, 1 KS pod řetízková oka, 8 KS, pevné oko do prvního krátkého sloupku řady. 

Další řada bude začínat jako řada 5 – tedy 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé 

sloupky píchané okolo krátkých sloupků o tři řady níž. 

11. řada – 1 RO, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo 

krátkých sloupků o tři řady níž, 5 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky 

píchané okolo krátkých sloupků o tři řady níž, 3 KS, 1 KS pod řetízková oka, (2 RO, 1 KS pod řetízková 



oka, 3 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané okolo krátkých 

sloupků o tři řady níž, 5 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky píchané 

okolo krátkých sloupků o tři řady níž, 5 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé 

sloupky píchané okolo krátkých sloupků o tři řady níž, 3 KS, 1 KS pod řetízková oka) opakovat 3x, 2 

RO, 1 KS pod řetízková oka, 3 KS, 3 sháčkované dvakrát nahozené přední reliéfní dlouhé sloupky 

píchané okolo krátkých sloupků o tři řady níž, 5 KS, pevné oko do 3 sháčkovaných dvakrát 

nahozených předních reliéfních dlouhých sloupků. 

Takto pokračujeme dále až do požadované velikosti, ale do stejného počtu řad, jako u druhé strany 

polštáře. Nejlépe když končíme řadou, kde se vytváří vzor. Dělala jsem opět 62 řad, necháme si 

kousek příze na zapošití a ustřihneme.  

Nyní si určíme, na které ze stran bude zip a tu stranu jen obháčkujeme krátkými sloupky, pro 

zpevnění této strany. Necháme si kousek příze na zapošití a ustřihneme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma 2. dílu polštáře:  

 

 

 

 

 

 

 



Detailní foto 2. dílu polštáře: 

 

 

Obháčkujeme i jednu stranu z prvního dílu polštáře, tam nit neodstřihujeme, ale rovnou v tomto rohu 

začneme díly k sobě sháčkovávat, ať je nemusíme sešívat.  

Položíme díly lícem k sobě a z rubu v tomto rohu začneme dělat krátké sloupky, které pícháme očky 

sloupků posledních řad obou dílů. V rozích jsem dělala tři krátké sloupky do jednoho očka.  Takto 

pokračujeme na třech stranách. Necháme si kousek příze na zašití a ustřihneme. 



Na stranu, kde bude zapínání, přišijeme v ruce zip s jezdcem. Lepší je přichytit si ho pořádně 

špendlíky, aby se při šití nehnul. 

 

Zapošijeme nitě v rubu a máme hotovo.  

Jen tento polštář doporučuji pouze jako dekoraci, přestože se na něm spí hezky… ať pak nemáte na 

tváři otlačený vzorek z polštáře :-D 

Přeji hezké chvíle strávené při háčkování. 

Autorka návodu: Renata Bouzová ve spolupráci s Tvorboshop.cz 

 


