
Šátek MAGDA 

Schéma a návod vytvořila Michaela Málková (www.nahacek.net)  

speciálně pro TVORBOSHOP.CZ 


24. 6. 2020


Návod je autorský a podléhá autorskému zákonu.


Závazné podmínky pro použití návodu:


• návod je možné sdílet a šířit pouze formou odkazu na weby www.tvorboshop.cz a 
www.nahacek.net 


• !!! je zakázáno !!! šířit fotky a screenshoty schématu a návodu i jejich částí, překreslená 
schémata, na všech sociálních sítích, přeposílání na mail, do soukromých zpráv i jakékoli jiné 
aplikace.


• při zveřejňování fotek hotového šátku vždy uvádějte jméno autora návodu a odkaz na stránky 
www.nahacek.net.


• při zveřejňování fotek výrobku (i během tvorby) dbejte na to, aby na fotkách nebylo vidět 
schéma/návod, ani jeho část.


• pokud podle mého návodu vyrobíte šátek určený k prodeji, přikládejte vždy k výrobku visačku s 
uvedením autora návodu a odkazem na web www.nahacek.net. Při prezentaci uvádějte vždy 
originální název šátku a jméno autora návodu.


!!! Toto jsou závazné podmínky, bez jejich dodržení není možné návod použít = porušení 
autorských práv !!! 




Všem poctivým velice děkuji!

          NaHáček.net a skupina Na Háček - autorské návody		                     NaHacek_net	  

http://www.nahacek.net
http://www.tvorboshop.cz
http://www.nahacek.net
http://www.nahacek.net


www.nahacek.net


Použitá příze:	 YarnMellow Butterfly č. 3 hořká čokoláda  (www.tvorboshop.cz) 
	 	 

Návin:	 	 1500

Háček:		 č. 2,5

Obtížnost: 	 pro mírně pokročilé

Rozměr hotového šátku:	 180 x 80 cm





Velmi příjemné klubíčko od českého výrobce s atestem pro děti do 3 let. Složením 50 % bavlna,  
50 % akryl. Tvoří ho tři nitky, které nejsou stočené do jednoho vlákna. Díky tomu je konečný 
výsledek nádherně jemný a nadýchaný. Jemné barevné přechody s velmi drobnými uzlíky při 
navázání další barvy.    
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Schéma: 
Nezveřejňovat na žádných sociálních sítích. Nepřeposílat ani žádným jiným nedovoleným způsobem dále 
nešířit. Jediný dovolený způsob šíření tohoto návodu je formou odkazu na web www.nahacek.net. 
 
 
Přečtěte si postup jak háčkovat na straně 4. Pokud něčemu ve schématu nerozumíte, podívejte se, prosím, 
nejdříve do psaného návodu. 
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Postup jak háčkovat podle schématu: 

Začínáme: 
1. - 3. řada  háčkujeme řady 1 - 3 přesně podle schématu 
4. - 13. řada  háčkujeme podle vzorové řady 3, háčkujeme ji celkem 10x (vždy upravíme  
    na potřebný počet sloupků). 
14. - 16. řada  háčkujeme podle vzoru 4. - 6. řady 

Následuje pruh se vzorem  
17. - 18. řada  háčkujeme podle vzoru 7. a 8. řady 
19. - 24. řada  háčkujeme podle vzoru 9. a 10. řady, tyto řady háčkujeme celkem 3x. 

Následuje pruh s DS 
25. - 29. řada  háčkujeme podle vzoru 11. - 15. řady  
30. - 41. řada  háčkujeme podle vzoru 15. řady - háčkujeme ji celkem 12x 
42. - 44. řada  háčkujeme podle vzoru 4. - 6. řady  

A dále již pravidelně střídáme pruh se vzorem a pruh s DS. 

LEM: 

Žádný speciální lem jsem u tohoto šátku neháčkovala. Hezké zakončení vytvořily první čtyři řady 
pruhu se vzorem 

HOTOVO :-) 
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Psaný návod:  

Použité zkratky: 
 MK - magický kruh ŘO - řetízkové oko NDS - 2x nahozený DS    
  DS - dlouhý sloupek  PRDS - přední reliéfní DS 
 SK3DS – skupinka 3DS sháčkovaných (v návodu popsáno)  

          

TIP:  Pokud háčkujete podle psaného návodu, doporučuji vzít si k ruce i schéma a nahlížet  
  do něj. Psané návody se snažím psát co nejpřesněji podle schématu. Možná vám to       
 pomůže i s orientací ve schématech. 

Jak háčkovat SK3DS:  
Nahodíme jako na dlouhý sloupek, píchneme do požadovaného oka, nabereme přízi a protáhneme. Na 
háčku máme 3 očka. Nabereme přízi a protáhneme pouze 2 oky, na háčku zůstávají 2 oka. Znovu nahodíme 
na DS, píchneme do stejného místa jako poprvé, nabereme přízi a protáhneme, na háčku máme 4 oka, opět 
nabereme přízi a protáhneme opět pouze 2 oky, na háčku zůstávají 3 oka. Potřetí nahodíme na DS, 
píchneme znovu do stejného místa, nabereme přízi a protáhneme, na háčku máme 5 ok, nabereme přízi a 
opět protáhneme 2 oky, na háčku máme 4 oka. Nabereme přízi a protáhneme všemi 4 oky najednou. 
Skupinku uzavřeme ŘO. I toto ŘO je součástí SK3DS, tzn., že pokud návod dále pokračuje ŘO, budou 
vlastně vedle sebe 2ŘO – jedno, které patří ještě ke SK3DS a jedno další.  

Pro případnou pomoc a podporu se přihlaste do facebookové skupiny Na Háček - autorské návody :-) 

Začínáme MK (případně je možné MK nahradit 4ŘO spojenými PO do kruhu). 

1. řada  do MK 3ŘO, 4DS, 2ŘO, 4DS a 1NDS. Práci otočíme. 

2. řada  3ŘO a 2DS do prvního oka, dále 4x 1DS, pod středová 2ŘO předchozí řady háčkujeme 
střed = 2DS - 2ŘO - 2DS, dále pokračujeme 4x 1DS a do posledního oka 2DS a 1NDS. Práci 
otočíme. 

3. řada  3ŘO a 2DS do prvního oka, dále 8x 1DS, pod středová 2ŘO předchozí řady háčkujeme 
střed = 2DS - 2ŘO - 2DS, dále pokračujeme 8x 1DS a do posledního oka 2DS a 1NDS. Práci 
otočíme. 
  
4. - 13. řada  háčkujeme stejně jako jako 3. řadu, u zvýrazněné části vždy přidáme ještě 4DS, 
tzn. ve 4. řadě bude ve zvýrazněné části 12x 1DS, v 5. řadě 16x 1DS, atd…  

14. řada  3ŘO a 1DS do prvního oka dále 1ŘO a hned do následujícího oka 1DS, dále 1ŘO a 
vynecháme jedno oko předchozí řady, do následujícího oka 1DS - tuto část opakujeme ještě 
24x (dohromady tedy 25x), dále 1ŘO, následující oko vynecháme a pod středová 2ŘO předchozí 
řady háčkujeme střed = 2DS - 2ŘO - 2DS. Dále 1ŘO a vynecháme jedno oko předchozí řady, 
do následujícího oka 1DS - tuto část opakujeme ještě 25x (dohromady tedy 26x), dále 1ŘO a 
nevynecháme žádné oko a hned do posledního oka předchozí řady 1DS a 1NDS. Práci otočíme. 
Pozn.: V každé polovině šátku máme 27 “okýnek”. 

15. řada V této řadě se do každého oka háčkuje 1DS. 
Konkrétně: 3ŘO a 2DS do prvního oka, dále 1DS, pod následující ŘO z předchozí řady 1DS a 
do následujícího oka předchozí řady 1DS - tuto část opakujeme ještě 24x (dohromady tedy 
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25x). Dále 1DS a pod středová 2ŘO předchozí řady háčkujeme střed = 2DS - 2ŘO - 2DS. Dále 2x 
1DS, pod následující ŘO z předchozí řady 1DS a do následujícího oka předchozí řady 1DS - 
tuto část opakujeme ještě 26x (dohromady tedy 27x).  a do posledního oka 2DS a 1NDS. Práci 
otočíme.   
   
16. řada 3ŘO a 2DS do prvního oka, do následujícího oka 1DS a pokračujeme dále 1PRDS 
kolem každého dalšího sloupku předchozí řady. Dále pod středová 2ŘO předchozí řady háčkujeme 
střed = 2DS - 2ŘO - 2DS. Dále opět 1PRDS kolem každého sloupku předchozí řady s výjimkou 
posledních dvou sloupků. Do oka předposledního sloupku předchozí řady 1DS a do posledního 
2DS a 1NDS. Práci otočíme. 

Následuje pruh se vzorem 

17. řada  3ŘO a 2DS do prvního oka, dále dvě oka vynecháme a do následujícího oka 
háčkujeme skupinu SK3DS 1ŘO SK3DS, dále vynecháme 3 oka předchozí řady a do čtvrtého 
skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS - tuto zvýrazněnou část opakujeme ještě 14x, celkem tedy 15x. 
Dále háčkujeme pod středová 2ŘO předchozí řady střed 1DS - 2ŘO - 1DS (pozor opravdu 1DS!!). 
Následující 1 oka předchozí řady přeskočíme a do druhého háčkujeme skupinu SK3DS 1ŘO 
SK3DS, dále vynecháme 3 oka předchozí řady a do čtvrtého skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS - 
tuto zvýrazněnou část opakujeme ještě 14x, celkem tedy 15x. Následující 2 oka předchozí řady 
přeskočíme a do posledního oka háčkujeme 2DS a 1NDS. Práci otočíme. 
Celkem v této řadě máme skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS 16x. 

18. řada 3ŘO a 2DS do prvního oka, dále 2x 1DS, dále 1ŘO a až pod ŘO uprostřed 
skupinky SK3DS 1ŘO SK3DS háčkujeme 3DS - tuto část opakujeme ještě 15x, celkem tedy 16x, 
dále 1ŘO a pod středová 2ŘO předchozí řady střed 3DS - 2ŘO - 3DS (pozor opravdu 3DS!!). Dále 
1ŘO a až pod ŘO uprostřed skupinky SK3DS 1ŘO SK3DS háčkujeme 3DS - tuto část 
opakujeme ještě 15x, celkem tedy 16x. Dále pokračujeme 1ŘO, následující oko (SK3DS předchozí 
řady) přeskočíme, do následujících 2 ok po 1DS a do posledního oka háčkujeme 2DS a 1NDS. 
Práci otočíme. 

19. řada 3ŘO a 2DS do prvního oka, dále dvě oka vynecháme a do následujícího oka 
háčkujeme skupinu SK3DS 1ŘO SK3DS, dále vynecháme 3 oka předchozí řady a do čtvrtého, 
tzn. do prostředního oka 3DS z předchozí řady, háčkujeme skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS - 
tuto zvýrazněnou část opakujeme ještě 16x, celkem tedy 17x. Dále háčkujeme pod středová 2ŘO 
předchozí řady střed 1DS - 2ŘO - 1DS (pozor opravdu 1DS!!). Dále vynecháme jedno oko 
předchozí řady a do prostředního oka 3DS z předchozí řady háčkujeme skupinku SK3DS 1ŘO 
SK3DS, dále vynecháme 3 oka předchozí řady a do čtvrtého, tzn. do prostředního oka 3DS z 
předchozí řady, háčkujeme skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS - tuto zvýrazněnou část opakujeme 
ještě 15x, celkem tedy 16x. Dále vynecháme 3 oka předchozí řady a do čtvrtého háčkujeme opět 
skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS, následující dvě oka vynecháme a do posledního oka předchozí 
řady háčkujeme 2DS a 1NDS. Práci otočíme. 
Celkem v této řadě máme skupinku SK3DS 1ŘO SK3DS 18x. 

20. řada Háčkujeme podle popisu 18. řady, zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby.  

21. řada Háčkujeme podle popisu 19. řady, zvýrazněná část opakujeme pode potřeby. 

22. řada Háčkujeme podle popisu 18. řady, zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby. 
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23. řada Háčkujeme podle popisu 19. řady, zvýrazněná část opakujeme pode potřeby. 

24. řada Háčkujeme podle popisu 18. řady, zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby. 

Následuje pruh s DS 

25. řada V této řadě se do každého sloupku předchozí řady háčkuje 1DS.  
Konkrétně: 3ŘO a 2DS do prvního oka, dále 4x 1DS, pod následující ŘO z předchozí řady 1DS 
a dále 3x 1DS - tuto část opakujeme podle potřeby až ke středu šátku, pod středová 2ŘO 
předchozí řady háčkujeme střed = 2DS - 2ŘO - 2DS. Dále 3x 1DS, pod následující ŘO z 
předchozí řady 1DS a dále 3x 1DS - tuto část opakujeme podle potřeby, dále do předposledního 
oka předchozí řady 1DS a do posledního oka háčkujeme 2DS a 1NDS. Práci otočíme. 

26. řada  Háčkujeme podle popisu 16. řady.  

27. řada Háčkujeme podle popisu 14. řady. Zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby. 

28. řada Háčkujeme podle popisu 15. řady. Zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby. 

29. - 41. řada V těchto řadách se háčkují DS do každého sloupku předchozí řady.  
Konkrétně: 3ŘO a 2DS do prvního oka, dále do oka každého sloupku předchozí řady po 1DS až ke 
středu šátku, pod středová 2ŘO předchozí řady háčkujeme střed = 2DS - 2ŘO - 2DS. Dále opět do 
každého oka sloupku předchozí řady po 1DS, pouze do posledního oka háčkujeme 2DS a 1NDS. 
Práci otočíme. 
 
42. řada Háčkujeme podle popisu řady 14, zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby. 

43. řada Háčkujeme podle popisu řady 15, zvýrazněnou část opakujeme podle potřeby. 

44. řada Háčkujeme podle popisu řady 16. 

Dále se pravidelně střídá pruh se vzorem a pruh s DS. Zvýrazněné části je vždy potřeba upravit 
podle potřeby.  

LEM: 

Žádný speciální lem jsem u tohoto šátku neháčkovala. Hezké zakončení vytvořily první čtyři řady 
pruhu se vzorem 

 HOTOVO :-)  

Nezapomeňte se pochlubit svým dílem ve facebookové skupině NaHáček - autorské návody 
 

Při prezentaci svého díla na jakýchkoli sociálních sítích a podobně, prosím, vždy uvádějte odkaz 
na web www.nahacek.net.  Děkuji :-) 
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TIP: 
Správný počet ok v jednotlivých řadách bez vzoru si můžete snadno spočítat podle toho vzorce: 

(Číslo řady, u které chceme znát počet ok - 1) x 4 + 5 = počet ok v požadované řadě. 
Př. Chceme znát kolik ok je ve 3. řadě:  (3 - 1) x 4 + 5 = 13. Ve 3. řadě je 13 ok.  

Pro prvních pár řad jsem počty ok vypsala. 

Počet ok v jednotlivých řadách: 
(v jedné polovině řady) 

řada  počet ok/vzorů 

1.  5 
2.  9 
3.  13 
4.  17 
5.  21 
6.  25 
7.  29 
8.  33  
9.  37 
10.  41 
11.  45 
12.  49 
13.  53 
14.  57  
15.  61 
16.  65 
17.  16 vzorů 
18.  17 vzorů 
19.  18 vzorů 
20.  19 vzorů 
21.  20 vzorů 
22  21 vzorů 
23.  22 vzorů 
24.  23 vzorů 
25.  101 
26.  105 
27.  109 
28.  113 
29.  117 
30.  121 
31.  125 
32.  129 
33.  133 
34.  137 
35.  141 
36.  145 
37.  149 
38.  153 
39.  157 
40.  161 
41.  165 
42.  169 
43.  173 
44.  177 
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