
Háčkovaný kruhový šátek Motaléna 

 

 

 

 

Rozměry šátku před vypnutím: 174 cm nejdelší strana, 63 cm výška 

Háčkovala jsem volněji háčkem č. 3, materiál bylo klubko Butterfly Neonka č. 67, návin 1500 m, zbyl 

mi opravdu jen kousek (ale nebojte, je možnost jej ukončit o dvě či čtyři řady dřív). 

 



Jak vznikl tento šátek? Chtěla jsem ho z našeho klubíčka YarnMellow Butterfly, které má návin 

1500m. Ale neměl být moc velký, zároveň jsem nechtěla mech. A protože mám ráda reliéfní sloupky a 

strukturální vzory, bylo rozhodnuto, jak bude asi vypadat. Zároveň jsem chtěla zohlednit, že každé 

klubko může mít o pár metrů jiný návin a předejít tomu, aby někomu nestačil materiál, takže je 

možné jej v klidu ukončit o dvě (nebo čtyři, šest) řad dřív zcela bez problémů. 

Pokud umíte přední a zadní reliéfní sloupky, zvládnete uháčkovat dvakrát, třikrát a čtyřikrát 

nahazované přední a zadní reliéfní dlouhé sloupky, dovedete píchnout přední reliéfní sloupek za 

sloupek o dvě řady níž, tak jej zvládnete. Na konečné obháčkování je použit račí krok, který podle 

uvedeného videa zvládnete také. Dělala jsem druhý způsob, kdy jsem vynechávala jeden sloupek a 

místo toho jsou mezi sloupky 2 řetízková oka.  

Protože je šátek kruhový, je možnost přidávání jen mezi vzory, takže v první řadě vzoru máte mezi 

opakováním vzoru jiný počet sloupků než u poslední řady vzoru. Přidávání je řešeno tak, že se dělají 

sloupky mezi sloupky. 

Použité sloupky a zkratky 

RO = řetízková oka – najdete je místo 1. DS (vždy je tento sloupek počítán mezi DS uvedenými 
v řadě), v posledním vzoru šátku se z 10 RO bude tvořit předěl mezi vzorečky – řetízkový vzorek. 

DS = dlouhý sloupek 

1. DS v řadě = 4 RO, sloupek je vždy započítáván do konečného součtu sloupků uváděných na konci 
každé řady – pokud je tam 13 DS, znamená to, že jsou tam 4 RO místo 1. DS a pak 12 DS 

DDS = 1 dvakrát nahazovaný DS, je to každý poslední sloupek v řadě. 

Liché řady jsou lícové, v těchto řadách budou několikrát nahazované DS píchané o 2 řady níž. 

Sudé řady jsou rubové, v nich se v první části a čtvrté části šátku kříží jen některé sloupky. 

PRDS = přední reliéfní dlouhý sloupek  

ZRDS  = zadní reliéfní dlouhý sloupek 

2 PRDS (ZRDS) zháčkované  = dva zháčkované přední reliéfní (zadní reliéfní) dlouhé sloupky. 

Křížené sloupky 2+2 zleva doprava u druhého a čtvrtého vzoru – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí 
řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované 
PRDS do vynechaných DS předchozí řady. 

křížené sloupky 2+2 zprava doleva u čtvrtého vzoru – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí řady, 
uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 
dvakrát nahazované  ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady. 

Křížené DS a ZRDS u prvního vzoru: 1 DS předchozí řady vynechat, 1 PRDS do ZRDS předchozí řady, 1 

DS vzadu za PRDS do vynechaného DS předchozí řady, opět 1 PRDS do stejného ZRDS předchozí řady. 

Křížené sloupky 3+3 zleva doprava u čtvrtého vzoru – tzn., že vynecháme 3 DS předchozí řady, 

uděláme 3 třikrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 3 třikrát nahazované PRDS. 

První vzorek je v řadách 1 – 18. 

Druhý vzorek je v řadách 19 – 34. 

Třetí vzorek je v řadách 20 – 47. 

Čtvrtý vzorek je v řadách 48 – 61. (při nedostatku materiálu se nechá ukončit v kterékoliv liché řadě) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjw-7yMlvjuAhXqlIsKHbrgAaIQFjADegQICBAD&url=http%3A%2F%2Fgof.cz%2F83%2Fjak-napsat-rovna-se-na-ceske-klavesnici&usg=AOvVaw29rYlImOQx2mkxo2yQBo1V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjw-7yMlvjuAhXqlIsKHbrgAaIQFjADegQICBAD&url=http%3A%2F%2Fgof.cz%2F83%2Fjak-napsat-rovna-se-na-ceske-klavesnici&usg=AOvVaw29rYlImOQx2mkxo2yQBo1V


Ozdobný okraj račí krok je poslední řadou šátku – v mém případě řada 62. 

 

Jak na račí krok najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=vWY3Ii0glDk 

Jak na reliéfní sloupky najdete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrbRTXvWD2g&list=RDCMUCmGePlYoOKNEo5vwry61-

lw&index=24 

Jak na křížení sloupků najdete zde: https://www.uhackujsisnami.cz/krizene-sloupky-1 

Jak na PUFF najdete zde: nahodíme, protáhneme DS, vytáhneme přízi na stejnou úroveň háčku, 

nahodíme, protáhneme stejným DS, vytáhneme přízi na stejnou úroveň háčku, nahodíme, 

protáhneme stejným DS, vytáhneme přízi na stejnou úroveň háčku, nahodíme , protáhneme stejným 

DS, vytáhneme přízi na stejnou úroveň háčku, nahodíme a protáhneme všechna oka najednou. 

https://www.youtube.com/watch?v=XjB3nBhbUJw&fbclid=IwAR1NQk4ieiBTkjA-tagh4-

WwB6pSOBAKVaZuhQZkQCwz7HqnDgFEbxG95ZI 

Pojďme se pustit do tvoření: 

 

1. řada – líc - 4 RO, spojit do kruhu, 4 RO namísto 1. DS, dovnitř kruhu z RO uháčkujeme ještě 12 

DS. Je potřeba, aby byl začátek trochu volnější, proto jsem nedělala magický kroužek, ale 

raději spojila RO do kruhu. 

V celé řadě máme 13 DS – za sloupek jsou a budou vždy počítána RO na začátku řady. 

2. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, (1 ZRDS, 2 DS do stejného očka) 

opakovat 5x, 1 ZRDS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 ZRDS a 14 DS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWY3Ii0glDk
https://www.youtube.com/watch?v=yrbRTXvWD2g&list=RDCMUCmGePlYoOKNEo5vwry61-lw&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=yrbRTXvWD2g&list=RDCMUCmGePlYoOKNEo5vwry61-lw&index=24
https://www.uhackujsisnami.cz/krizene-sloupky-1
https://www.youtube.com/watch?v=XjB3nBhbUJw&fbclid=IwAR1NQk4ieiBTkjA-tagh4-WwB6pSOBAKVaZuhQZkQCwz7HqnDgFEbxG95ZI
https://www.youtube.com/watch?v=XjB3nBhbUJw&fbclid=IwAR1NQk4ieiBTkjA-tagh4-WwB6pSOBAKVaZuhQZkQCwz7HqnDgFEbxG95ZI


3. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 1 DS, (1 PRDS, 1DS, 1DS mezi sloupky, 

1DS) opakovat 5x, 1 PRDS, 1 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a1 DDS. 

V celé řadě máme 6 PRDS a 16 DS. 

4. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 2 DS, (1 ZRDS, 2 DS, 1 DS mezi sloupky, 

1 DS) opakovat 5x, 1 ZRDS, 2 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 ZRDS  a 28 DS. 

 

5. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 3 DS, (1 PRDS, 2 DS, 1 DS mezi sloupky, 

2 DS) opakovat 5x, 1 PRDS, 3 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 PRDS a 35 DS. 

 

6. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 4 DS, (1 ZRDS, 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 

2 DS) opakovat 5x, 1 ZRDS, 4 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 ZRDS a 42 DS. 

 

7. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 5 DS, (1 PRDS, 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 

2 DS) opakovat 5x, 1 PRDS, 5 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 PRDS a 49 DS. 

 

8. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 6 DS, (1 ZRDS, 4 DS, 1 DS mezi 

sloupky, 3 DS) opakovat 5x, 1 ZRDS, 6 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 ZRDS a 56 DS. 

 

9. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 6 DS, (1 DS předchozí řady vynechat, 1 

PRDS do ZRDS předchozí řady, 1 DS vzadu za PRDS do vynechaného DS předchozí řady, opět 1 

PRDS do stejného ZRDS předchozí řady, 4DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS) opakovat 5x, 1 DS 

předchozí řady vynechat, 1 PRDS do ZRDS předchozí řady, 1 DS vzadu za PRDS do 

vynechaného DS předchozí řady, opět 1 PRDS do stejného ZRDS předchozí řady, 7 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 12 PRDS a 63 DS. 

 

10. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 7 DS, (2 ZRDS do PRDS předchozí 

řady, 1DS, vynechat 1 PRDS předchozí řady, 1 DS do DS, pak zpátky 1 ZRDS vedený před právě 

udělaným dlouhým sloupkem do vynechaného PRDS předchozí řady, 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 

2 DS, 1 DS vynechat) opakovat 5x, 2 ZRDS do PRDS předchozí řady, 1DS, vynechat 1 PRDS 

předchozí řady, 1 DS do DS, pak zpátky 1 ZRDS vedený před právě udělaným dlouhým 

sloupkem do vynechaného PRDS předchozí řady, 6 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS 

a 1 DDS.  

V celé řadě máme 18 2RDS a 64 DS. 

 

11. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 7 DS, (1 PRDS, 2 DS, 2 PRDS do prvního 

ZRDS předchozí řady, 2 PRDS do druhého ZRDS předchozí řady, 7 DS) opakovat 6x, 1 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 30 PRDS a 66 DS. 

 



12. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 9 DS, (2 ZRDS do prvního PRDS 

předchozí řady, 2 ZRDS, 2 ZRDS do čtvrtého ZRDS předchozí řady, 2 DS, 1 ZRDS předchozí řady 

vynechat, 1 DS, pak zpátky 1 ZRDS vedený před právě udělaným dlouhým sloupkem do 

vynechaného PRDS předchozí řady, 2 DS, 1 PUFF, 3 DS) opakovat 6x, 1 DS, do posledního DS 

předchozí řady 1DS a 1DDS. 

V celé řadě máme 6 krát PUFF, 42 ZRDS a 62 DS. 

 

13. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 5 DS, 1 PRDS okolo PUFFU, 1 DS, (1 DS 

vynechat, 1 PRDS do ZRDS předchozí řady, poté vzadu za právě udělaným PRDS 1 DS do 

vynechaného DS, 3 DS, 2 PRDS zháčkovat, 2 PRDS, 2 PRDS zháčkovat, 3 DS, 1 PRDS okolo 

PUFFU, 1 DS) opakovat 5x, 1 DS vynechat, 1 PRDS do ZRDS předchozí řady, poté vzadu za 

právě udělaným PRDS 1 DS do vynechaného DS, 3 DS, 2 PRDS zháčkovat, 2 PRDS, 2 PRDS 

zháčkovat, 10 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 12 krát 2 PRDS zháčkované, 24 PRDS a 64 DS. 

 

14. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 11 DS, (2 ZRDS zháčkovat, 2 ZRDS 

zháčkovat, 3 DS, 2 ZRDS do DS předchozí řady, 2 ZRDS do PRDS předchozí řady, 5 DS) opakovat 

5x, 2 ZRDS zháčkovat, 2 ZRDS zháčkovat, 3 DS, 2 ZRDS do DS předchozí řady, 2 ZRDS do PRDS 

předchozí řady, 8 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 12 krát 2 ZRDS zháčkované, 24 ZRDS a 66 DS. 

 

15. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 9 DS, (2 PRDS do prvního ZRDS 

předchozí řady, 2 PRDS, 2 PRDS do čtvrtého ZRDS předchozí řady, 3 DS, 2 PRDS zháčkovat, 5 

DS) opakovat 6x, 7 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 krát 2 PRDS zháčkované, 36 PRDS a 68 DS. 

 

16. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 6 DS, 1 DS mezi sloupky, 6 DS, 1 DS 

mezi sloupky, 5 DS, (2 ZRDS zháčkovat, 2 ZRDS, 2 ZRDS zháčkovat, 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 4 

DS, 1 DS mezi sloupky, 1 DS) opakovat 6x, 1 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 

DDS. 

V celé řadě máme 12 krát 2 ZRDS zháčkované, 12 ZRDS a 90 DS. 

 

17. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 13 DS, (2 PRDS zháčkovat, 2 PRDS 

zháčkovat, 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS) opakovat 5x, 2 PRDS 

zháčkovat, 2 PRDS zháčkovat, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 6 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 12 krát 2 PRDS zháčkované a 104 DS. 

 

18. Řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 23 DS, (2 ZRDS zháčkovat, 6 DS, 1 DS 

mezi sloupky, 7 DS) opakovat 6x, 1 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 6 krát 2 ZRDS zháčkované a 112 DS. 

Tato řada je poslední řadou prvního vzoru.  

 

19. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, (10 DS, 1 DS mezi sloupky) opakovat 

11x, 6 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 



V celé řadě máme 131 DS. 

 
 

20. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 18 DS, 1 DS mezi sloupky, (20 DS, 1 DS 

mezi sloupky) opakovat 5x, 11 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS.  

V celé řadě máme 139 DS.  

 

21. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 11 DS, (4 PRDS, 16 DS) opakovat 6x, 4 

PRDS, 2 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 28 PRDS a 113 DS. 

 

22. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 3 DS, (4 ZRDS, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 

9 DS) opakovat 6x, 4 ZRDS, 9 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS, do posledního DS předchozí řady 1 

DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 28 ZRDS a 122 DS. 

 

23. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 14 DS, (křížené sloupky 2+2 zleva 

doprava – tzn. že vynecháme 2 ZRDS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve 

předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných ZRDS předchozí řady, 

10 DS, 1 DS mezi sloupky, 7 DS) opakovat 6x, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že 

vynecháme 2 ZRDS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných ZRDS předchozí řady, 4 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 7 x křížené sloupky 2+2 zleva doprava a 130 DS. 

 

24. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 5 DS, (4 ZRDS, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 

10 DS, 1 DS mezi sloupky, 1 DS) opakovat 6x, 4 ZRDS, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 7 DS, 1 DS mezi 

sloupky, 1 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 28 ZRDS a 146 DS. 

 



25. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 6 DS, (4 PRDS, 8 DS) opakovat 13x, 4 

PRDS, 6 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 56 PRDS a 120 DS. 

 

26. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 2 DS, 1 DS mezi sloupky, 5 DS, (4 ZRDS, 

5 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS) opakovat 13x, 4 ZRDS, 5 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 56 ZRDS a 137 DS. 

 

27. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 9 DS, (křížené sloupky 2+2 zleva 

doprava – tzn. že vynecháme 2 ZRDS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve 

předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných ZRDS předchozí řady, 

9 DS) opakovat 13x, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 ZRDS předchozí 

řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované 

PRDS do vynechaných ZRDS předchozí řady, 9 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 

DDS.  

V celé řadě máme 14 krát (křížené sloupky 2+2 zleva doprava a 139 DS. 

 

28. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 6 DS, 1 DS mezi sloupky, (4 ZRDS, 4 

DS, 1 DS mezi sloupky, 5 DS) opakovat 13x, 4 ZRDS, 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 6 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 56 ZRDS a 156 DS. 

 

29. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 12 DS, (4 PRDS, 10 DS) opakovat 14x, 2 

DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a1 DDS. 

V celé řadě máme 56 PRDS a 158 DS. 

 

30. řada – rub - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 27 DS, (4 ZRDS, 24 DS) opakovat 6x, 4 

ZRDS, 13 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 28 ZRDS a 188 DS. 

 

31. řada – líc - 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 7 DS, (křížené 

sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 ZRDS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované 

PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných ZRDS 

předchozí řady, 10 DS, 1 DS mezi sloupky, 10 DS, 1 DS mezi sloupky, 4 DS) opakovat 7x, 4 DS, 

do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 7 křížené sloupky 2+2 zleva doprava a 205 DS. 

 

32. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 31 DS, (4 ZRDS, 26 DS) opakovat 6x, 4 

ZRDS, 16 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 28 ZRDS a 207 DS. 

 

33. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, 10 DS, (4 

PRDS, 8 DS, 1 DS mezi sloupky, 11 DS, 1 DS mezi sloupky, 7 DS) opakovat 6x, 4 PRDS, 10 DS, 1 



DS mezi sloupky, 10 DS, 1 DS mezi sloupky, 12 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 

DDS. 

V celé řadě máme 28 PRDS a 224 DS. 

 

34. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 250 DS, do posledního DS předchozí 

řady 1 DS a 1DDS. 

V celé řadě máme 254 DS. 

Toto je poslední řada druhého vzoru. 

 

35. Řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 8 DS, 1 DS mezi sloupky, (10 DS. 1 DS 

mezi sloupky) opakovat 24x, 4 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 281 DS. 

 

36. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 279 DS, do posledního DS předchozí 

řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 281 DS. 

 

37. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 12 DS, (5 zháčkovaných 4x 

nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž a mezi jednotlivými PRDS vynecháme jeden DS, 

1 DS vynechat – místo něho je těch 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS, 15 DS) opakovat 

16x, 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž a mezi jednotlivými 

PRDS vynecháme jeden DS, 1 DS vynechat - místo něho je těch 5 zháčkovaných 4x 

nahazovaných PRDS, 12 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 17 krát 5 zháčkovaných 4 nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž a 

268 DS.  

 

38. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 5 DS, 1 DS mezi sloupky, 15 DS, 1 DS 

mezi sloupky, (16 DS, 1 DS mezi sloupky) opakovat 15x, 23 DS, do posledního DS předchozí 

řady 1 DS a 1 DDS.  

V celé řadě máme 304 DS. 

 

39. Řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 10 DS, (vějířek z 5 čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků píchaných do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě – tzn. 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě, 8 DS) opakovat 17x, 4 DS, do posledního 

DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 



V celé řadě máme 17 vějířků z 5 čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků píchaných 

do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 37. řadě a mezi nimi 

68 DS, dále samostatných 154 DS 

 

40. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 1 DS, 1 DS mezi sloupky, 6 DS, 1 DS 

mezi sloupky, (16 DS, 1 DS mezi sloupky) opakovat 18x, 9 DS, do posledního DS předchozí řady 

1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 328 DS. 

 

41. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 9 DS, (5 zháčkovaných 4x 

nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž kdy mezi jednotlivým PRDS vynecháme jeden 

DS, 1 DS vynechat – místo něho je těch 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS, 17 DS) 

opakovat 17x, 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž kdy mezi 

jednotlivými PRDS vynecháme jeden DS, 1 DS vynechat – místo něho je těch 5 zháčkovaných 

4x nahazovaných PRDS, 10 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 18 krát 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž a 

312 DS. 

 

42. řada – rub – 4RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 7 DS, 1 DS mezi sloupky, (9 DS, 1 DS 

mezi sloupky) opakovat 35x, 6 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 368 DS. 

 

43. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 8 DS, (vějířek z 5 čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků píchaných do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě – tzn. 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 11 DS) opakovat 17x, vějířek z 5 čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků píchaných do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě – tzn. 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 

nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát 



nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát 

nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě, 9 DS, do posledního DS předchozí řady 1 

DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 18 vějířků z 5 čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků píchaných 

do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 41. řadě a mezi nimi 

72 DS, dále samostatných 208 DS. 

 

44. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, DS až do konce řady (368 DS), do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 372 DS. 

 

45. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 4 DS, (5 zháčkovaných 4x 

nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž kdy mezi jednotlivým PRDS vynecháme jeden 

DS(zde ten první 4x nahazovaný PRDS pícháme okolo prvního DS), 1 DS vynechat – místo něho 

je těch 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS, 10 DS, 1 DS mezi sloupky, 9 DS) opakovat 18x, 

5 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 19 krát 5 zháčkovaných 4x nahazovaných PRDS píchaných o dvě řady níž a 

373 DS. 

 

46. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 384 DS, 1 DS 

mezi sloupky, 3 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 396 DS. 

 

47. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS do stejného očka, 4 DS, (vějířek z 5 čtyřikrát nahazovaných 

předních reliéfních sloupků píchaných do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních 

reliéfních sloupků v 45. řadě – tzn. 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním 

reliéfním sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních 

sloupků v 45. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním 

sloupkem píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 

45. řadě, 1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem 

píchnutým do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 

1 DS, 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 1 DS, 1 

zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 7 DS, 1 DS mezi 

sloupky, 5 DS) opakovat 18x, vějířek z 5 čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků 

píchaných do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě – 

tzn. 1 zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 1 DS, 1 

zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 1 DS, 1 

zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 1 DS, 1 

zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 1 DS, 1 



zháčkovaný DS s 1 čtyřikrát nahazovaným předním reliéfním sloupkem píchnutým do 5 

zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě, 3 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 19 vějířků z 5 čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků píchaných 

do 5 zháčkovaných čtyřikrát nahazovaných předních reliéfních sloupků v 45. řadě a mezi nimi 

76 DS, dále samostatných 245 DS.  

Toto je poslední řada třetího vzoru na šátku.  

 

48. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 412 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 420 DS. 

 

 
 

49. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, (následujících 9 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO, 1 pikotka z 10 RO – což je 10 RO a poté pevné oko do DS, 

z kterého RO vycházejí, 1 DS předchozí řady vynechat, 4 DS, následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát 

nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – 

tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu 

klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, 2 

dvakrát nahazované PRDS, následujících 9 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO, 1 

pikotka z 10 RO – což je 10 RO a poté pevné oko do DS, z kterého RO vycházejí, 1 DS předchozí 

řady vynechat, 4 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, křížené sloupky 

3+3 zleva doprava – tzn. že vynecháme 3 DS předchozí řady, uděláme 3 třikrát nahazované 

PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 3 třikrát nahazované PRDS, 2 DS, následujících 9 ok 

jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO, 1 pikotka z 10 RO – což je 10 RO a poté pevné oko do 

DS, z kterého RO vycházejí, 1 DS předchozí řady vynechat, 4 DS, následujících 10 ok jsou oka 



šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovanými PRDS píchanými pod 

sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS) 

opakovat 7x, následujících 9 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO, 1 pikotka z 10 RO – 

což je 10 RO a poté pevné oko do DS, z kterého RO vycházejí, 1 DS předchozí řady vynechat, 4 

DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. 

že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu 

klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené 

sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát 

nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, do posledního DS předchozí 

řady 1 DS a 1 DDS. 

 

V celé řadě máme 22 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor –  z toho 22 krát pikotka z 10 RO, 22 vynechaných DS předchozí řady pod 

pikotkou, 176 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS 

proplétaného vzoru, dále 7 krát křížené sloupky 3+3 zleva doprava, 28 DS copánkového vzoru, 

dále 7 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS dozadu, 7 krát 1 DS zháčkovaný s  4x 

nahazovaným  PRDS dopředu, 56 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 2 

samostatné DS a na konci řady 2 samostatné DS - tedy celkem 400 různých sloupků. 

 
 

50. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1DS do stejného očka, 1 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 



uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 

PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě 

udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí 

řady, 2 ZRDS, následujících 9 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – tentokrát bez 

pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 4 DS, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady, z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a 

spojíme, 1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, následujících 9 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 4 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 ZRDS, 2 

DS, následujících 9 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 4 DS) opakovat 7x, následujících 10 ok 

jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS 

předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými 

ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, 

vynecháme 2 PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za 

těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS 

předchozí řady, 2 ZRDS, následujících 9 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – tentokrát 

bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 4 DS, 1 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS.  

V celé řadě máme 22 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor - z toho 22 krát volných 10 RO, 176 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

ZRDS 2+2 zprava doleva, 16 ZRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 ZRDS copánkového vzoru, 

28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 ZRDS, kterým spojíme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 7 vynechaných DS, 63 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 

3 samostatné DS a na konci řady 3 samostatné DS – tedy celkem 402 různých sloupků, 7 

vynechaných DS  a 22 krát volných 10 RO. 

 

51. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 2 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 1 DS, následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát 

nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – 

tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu 

klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, 2 

dvakrát nahazované PRDS, následujících 10 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 1 DS 

mezi sloupky, 1 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 PRDS, 2 DS, 

následujících 10 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 1 DS, 

následujících 10 ok jsou oka šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovanými PRDS píchanými pod sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS 

zháčkovaný s jedním 4x nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný 

o 4 DS dopředu, 4 DS) opakovat 7x, následujících 10 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 10 



RO – tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 

1 DS mezi sloupky, 1 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 

zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, 

poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí 

řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 

dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, 2 DS, do posledního DS 

předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 22 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor – z toho 22 krát volných 10 RO, 198 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 PRDS copánkového 

vzoru, 28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS 

dozadu, 7 krát 1 DS zháčkovaný s  4x nahazovaným  PRDS dopředu, 56 DS šipkového vzoru, 

dále máme na začátku řady 4 samostatné DS a na konci řady 4 samostatné DS – tedy celkem 

426 různých sloupků a 22 krát volných 10 RO. 

 

 



52. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 3 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 

PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě 

udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí 

řady, 2 ZRDS, následujících 10 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez 

pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 4 DS, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady, z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a 

spojíme, 1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, následujících 10 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 4 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 ZRDS, 2 

DS, následujících 10 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 4 DS) opakovat 7x, následujících 10 ok 

jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS 

předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými 

ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, 

vynecháme 2 PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za 

těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS 

předchozí řady, 2 ZRDS, následujících 10 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 4 DS, 3 DS, 

do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 22 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor - z toho 22 krát volných 10 RO, 198 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

ZRDS 2+2 zprava doleva, 16 ZRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 ZRDS copánkového vzoru, 

28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 ZRDS, kterým spojíme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 7 vynechaných DS, 63 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 

5 samostatných DS a na konci řady 5 samostatných  DS – tedy celkem 428 různých sloupků, 7 

vynechaných DS  a 22 krát volných 10 RO. 

 

53. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 4 DS, (následujících 11 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 1 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, 

později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného 

vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 

dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS 

předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 

dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, 

následujících 11 ok jsou oka řetízkového vzoru: 1 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS, 10 RO – 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek 5 DS, 

následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, křížené sloupky 3+3 zleva doprava – 

tzn. že vynecháme 3 DS předchozí řady, uděláme 3 třikrát nahazované PRDS, poté ve předu 

klasicky uháčkujeme 3 třikrát nahazované PRDS, 2 DS, následujících 11 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 1 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, budou volné, 



později z nich budeme dělat řetízkový vzorek 5 DS, následujících 10 ok jsou oka šipkového 

vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovanými PRDS píchanými pod sloupky 

předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovaným PRDS 

píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS) opakovat 7x, 

následujících 11 ok jsou oka řetízkového vzoru: 1 DS, 1 DS mezi sloupky, 3 DS, 10 RO – 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek 5 DS, 

následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že 

vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 

2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované 

PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS 

předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 1 DS, do posledního DS 

předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 22 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor – z toho 22 krát volných 10 RO, 220 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát křížené sloupky 3+3 zleva 

doprava, 28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS 

dozadu, 7 krát 1 DS zháčkovaný s  4x nahazovaným  PRDS dopředu, 56 DS šipkového vzoru, 

dále máme na začátku řady 6 samostatných DS a na konci řady 7 samostatných DS – tedy 

celkem 453 různých sloupků a 22 krát volných 10 RO. 

 

54. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 6 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 

PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě 

udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí 

řady, 2 ZRDS, následujících 11 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez 

pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady, z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a 

spojíme, 1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, následujících 11 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 5 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 ZRDS, 2 

DS, následujících 11 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS) opakovat 7x, následujících 10 ok 

jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS 

předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými 

ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, 

vynecháme 2 PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za 

těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS 

předchozí řady, 2 ZRDS, následujících 11 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, 5 DS, 

do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 



V celé řadě máme 22 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor - z toho 22 krát volných 10 RO, 220 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

ZRDS 2+2 zprava doleva, 16 ZRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 ZRDS copánkového vzoru, 

28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 ZRDS, kterým spojíme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 7 vynechaných DS, 63 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 

8 samostatných DS a na konci řady 7 samostatných  DS – tedy celkem 455 různých sloupků, 7 

vynechaných DS  a 22 krát volných 10 RO. 

 

55. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 1 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovaným PRDS - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS, (následujících 12 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 1DS mezi sloupky, 2 DS, následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát 

nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – 

tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu 

klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, 2 

dvakrát nahazované PRDS, následujících 12 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 1DS 

mezi sloupky, 2 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 PRDS, 2 DS, 

následujících 12 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 1DS mezi sloupky, 2 DS, 

následujících 10 ok jsou oka šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovanými PRDS píchanými pod sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS 

zháčkovaný s jedním 4x nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný 

o 4 DS dopředu, 4 DS) opakovat 7x, následujících 12 ok jsou oka řetízkového vzoru: 5 DS, 10 

RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, 

1DS mezi sloupky, 2 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 

zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, 

poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí 

řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 

dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, následujících 6 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 5 DS, 1 pikotka z 10 RO – což je 10 RO a poté pevné oko do DS, z kterého 

RO vycházejí, 1 DS předchozí řady vynechat, 1 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 

DDS. 

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor – z toho 22 krát volných 10 RO, 1 pikotku z 10 RO, 247 DS řetízkového vzoru, 1 DS 

pod pikotkou vynechaný, dále 16 krát křížené sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS 

proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 PRDS copánkového vzoru, 28 DS copánkového vzoru, dále 7 

krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS dozadu, 8 krát 1 DS zháčkovaný s  4x 

nahazovaným  PRDS dopředu, 60 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 3 

samostatné  DS a na konci řady 3 samostatné DS – tedy celkem 478 různých sloupků a 22 krát 

volných 10 RO, 1 pikotku z 10 RO, 1 DS pod pikotkou vynechaný. 

 



56. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 2 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, 

budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 

PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě 

udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí 

řady, 2 ZRDS, následujících 12 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez 

pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady, z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a 

spojíme, 1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, následujících 12 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 5 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 ZRDS, 2 

DS, následujících 12 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS) opakovat 7x, následujících 10 ok 

jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS 

předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými 

ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, 

vynecháme 2 PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za 

těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS 

předchozí řady, 2 ZRDS, následujících 12 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, 

následujících 7 ok jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme jen jeden 4x 

nahazovaný PRDS předchozí řady, 1 DS vynechat, 1 DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS 

a 1 DDS.  

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 8 x 

šipkový vzor - z toho 23 krát volných 10 RO, 247 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

ZRDS 2+2 zprava doleva, 16 ZRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 ZRDS copánkového vzoru, 

28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 ZRDS, kterým spojíme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 1 krát 1 ZRDS, kterým spojíme jen jeden 4x nahazovaný PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 8 vynechaných DS, 68 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 

4 samostatné DS a na konci řady 3 samostatné  DS – tedy celkem 483 různých sloupků, 8 

vynechaných DS  a 23 krát volných 10 RO. 

 

57. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného, 3 DS, nyní následuje polovina šipkového 

vzoru: 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady 

- je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS, (následujících 13 ok jsou oka řetízkového vzoru: 3 DS, 1 DS 

mezi sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat 

řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 

zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, 

poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí 

řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 

dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, následujících 13 ok jsou oka 



řetízkového vzoru: 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, 

později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového 

vzoru: 2 DS, křížené sloupky 3+3 zleva doprava – tzn. že vynecháme 3 DS předchozí řady, 

uděláme 3 třikrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 3 třikrát nahazované 

PRDS, 2 DS, následujících 13 ok jsou oka řetízkového vzoru: 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, 10 

RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, 

následujících 10 ok jsou oka šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovanými PRDS píchanými pod sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS 

zháčkovaný s jedním 4x nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný 

o 4 DS dopředu, 4 DS) opakovat 7x, následujících 13 ok jsou oka řetízkového vzoru: 3 DS, 1 DS 

mezi sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat 

řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 

zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, 

poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí 

řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 

dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, následujících 10 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 3 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, 

později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 3 DS, do posledního DS 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor – z toho 23 krát volných 10 RO, 273 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát křížené sloupky 3+3 zleva 

doprava, 28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS 

dozadu, 8 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS dopředu, 60 DS šipkového vzoru, 

dále máme na začátku řady 5 samostatných  DS a na konci řady 2 samostatné DS – tedy 

celkem 505 různých sloupků a 23 krát volných 10 RO. 

 

58. Řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 4 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, 

budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 

PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě 

udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí 

řady, 2 ZRDS, následujících 13 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez 

pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady, z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a 

spojíme, 1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, následujících 13 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 ZRDS, 2 

DS, následujících 13 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS) opakovat 7x, následujících 10 ok 

jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS 

předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými 



ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, 

vynecháme 2 PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za 

těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS 

předchozí řady, 2 ZRDS, následujících 13 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - 

tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, 5 DS,  

1 ZRDS, kterým podebereme jen jeden 4x nahazovaný PRDS předchozí řady, 1 DS vynechat, 3 

DS, do posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 7 x 

šipkový vzor - z toho 23 krát volných 10 RO, 270 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

ZRDS 2+2 zprava doleva, 16 ZRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 ZRDS copánkového vzoru, 

28 DS copánkového vzoru, dále 7 krát 1 ZRDS, kterým spojíme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 1 krát 1 ZRDS, kterým spojíme jen jeden 4x nahazovaný PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 8 vynechaných DS, 68 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 

6 samostatných DS a na konci řady 5 samostatných  DS – tedy celkem 507 různých sloupků a 

23 krát volných 10 RO. 

 

59. řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, nyní následuje nově vzniklý šipkový 

vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovanými PRDS píchanými pod sloupky 

předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovaným PRDS 

píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS, (následujících 14 ok 

jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, 

budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát 

nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – 

tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu 

klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, 2 

dvakrát nahazované PRDS, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 1 DS mezi 

sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat 

řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, křížené sloupky 

3+3 zleva doprava – tzn. že vynecháme 3 DS předchozí řady, uděláme 3 třikrát nahazované 

PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 3 třikrát nahazované PRDS, 2 DS, následujících 14 ok 

jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, 

budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka 

šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovanými PRDS píchanými pod 

sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS) 

opakovat 7x, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 4 DS, 1 DS mezi sloupky, 2 DS, 10 

RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 6 DS, 

následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že 

vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 

2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované 

PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS 

předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, 6 DS, 10 RO – tentokrát bez pikotky, budou 



volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 5 DS, do posledního DS předchozí řady 1 

DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 8 x 

šipkový vzor – z toho 23 krát volných 10 RO, 297 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 PRDS copánkového 

vzoru, 28 DS copánkového vzoru, dále 8 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS 

dozadu, 8 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS dopředu, 64 DS šipkového vzoru, 

dále máme na začátku řady 2 samostatné  DS a na konci řady 2 samostatné DS – tedy celkem 

531 různých sloupků a 23 krát volných 10 RO. 

 



 



 



60. řada – rub – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, (následujících 14 ok jsou oka 

řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme 

dělat řetízkový vzorek, 7 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 

2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát 

nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát 

nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 PRDS předchozí řady, 

uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, 2 ZRDS, 

následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 7 DS, následujících 10 ok jsou oka 

šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí řady, 

z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a spojíme, 

1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 

6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový 

vzorek, 7 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového vzoru: 2 DS, 6 ZRDS, 2 DS) opakovat 

7x, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez pikotky, budou 

volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 7 DS, následujících 10 ok jsou oka 

proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zprava doleva – tzn. že vynecháme 2 PRDS předchozí 

řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě udělanými ZRDS 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí řady, vynecháme 2 

PRDS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované ZRDS, poté vzadu za těmito právě 

udělanými ZRDS uháčkujeme 2 dvakrát nahazované ZRDS do vynechaných PRDS předchozí 

řady, 2 ZRDS, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 6 DS, 10 RO - tentokrát bez 

pikotky, budou volné, později z nich budeme dělat řetízkový vzorek, 7 DS, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 5 DS, 1 ZRDS, kterým podebereme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady, z nichž jeden byl dělán vpřed a jeden vzad – prostě je tímto ZRDS jen podebereme a 

spojíme, 1 DS vynechat – místo něho je ten ZRDS, 4 DS, do posledního DS předchozí řady 1DS 

a 1 DDS. 

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 8 x 

šipkový vzor - z toho 23 krát volných 10 RO, 299 DS řetízkového vzoru, dále 16 krát křížené 

ZRDS 2+2 zprava doleva, 16 ZRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát 6 ZRDS copánkového vzoru, 

28 DS copánkového vzoru, dále 8 krát 1 ZRDS, kterým spojíme 4x nahazované PRDS předchozí 

řady šipkového vzoru, 8 vynechaných DS, 72 DS šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 

2 samostatné DS a na konci řady 2 samostatné  DS – tedy celkem 533 různých sloupků a 23 

krát volných 10 RO. 

 

61. Řada – líc – 4 RO namísto 1. DS, 1 DS do stejného očka, 1 DS, (následujících 10 ok jsou oka 

šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovanými PRDS píchanými pod 

sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS, 

následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 7 DS, z 10 RO –pomocí háčku uděláme 

řetízkový vzor, jako první očko je pikotka, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka proplétaného 

vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 

dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do 

vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS 



předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 

dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, 

následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 7 DS, z 10 RO –pomocí háčku uděláme 

řetízkový vzor, jako první očko je pikotka, 6 DS, následujících 10 ok jsou oka copánkového 

vzoru: 2 DS, křížené sloupky 3+3 zleva doprava – tzn. že vynecháme 3 DS předchozí řady, 

uděláme 3 třikrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 3 třikrát nahazované 

PRDS, 2 DS, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 7 DS, z 10 RO –pomocí háčku 

uděláme řetízkový vzor, jako první očko je pikotka, 6 DS,) opakovat 7x, následujících 10 ok 

jsou oka šipkového vzoru: 4 DS, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x nahazovanými PRDS píchanými 

pod sloupky předchozí řady – je píchaný o 4 sloupky zpět, 1 DS zháčkovaný s jedním 4x 

nahazovaným PRDS píchaným pod sloupky předchozí řady - je píchaný o 4 DS dopředu, 4 DS, 

následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 7 DS, z 10 RO –pomocí háčku uděláme 

řetízkový vzor, jako první očko je pikotka a do vrcholového očka řetízku uděláme 1 KS, 6 DS, 

následujících 10 ok jsou oka proplétaného vzoru: křížené sloupky 2+2 zleva doprava – tzn. že 

vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované PRDS, poté ve předu klasicky 

uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS předchozí řady, křížené sloupky 

2+2 zleva doprava – tzn. že vynecháme 2 DS předchozí řady, uděláme 2 dvakrát nahazované 

PRDS, poté ve předu klasicky uháčkujeme 2 dvakrát nahazované PRDS do vynechaných DS 

předchozí řady, 2 dvakrát nahazované PRDS, následujících 14 ok jsou oka řetízkového vzoru: 7 

DS, z 10 RO –pomocí háčku uděláme řetízkový vzor, jako první očko je pikotka, 6 DS, 1 DS, do 

posledního DS předchozí řady 1 DS a 1 DDS. 

V celé řadě máme 23 krát řetízkový vzor, 8 krát proplétaný vzor, 7 krát copánkový vzor, 8 x 

šipkový vzor – z toho 23 krát zapletených řetízků z 10 RO, 299 DS řetízkového vzoru, dále 16 

krát křížené sloupky 2+2 zleva doprava, 16 PRDS proplétaného vzoru, dále 7 krát křížené 

sloupky 3+3 zleva doprava, 28 DS copánkového vzoru, dále 8 krát 1 DS zháčkovaný s 4x 

nahazovaným  PRDS dozadu, 8 krát 1 DS zháčkovaný s 4x nahazovaným  PRDS dopředu, 64 DS 

šipkového vzoru, dále máme na začátku řady 3 samostatné  DS a na konci řady 3 samostatné 

DS – tedy celkem 535 různých sloupků a 23 krát zapletený řetízek z 10 RO. 

 

62. Řada – líc – neotáčí se, jede se po lícové straně zpátky zleva doprava – 2 RO, 1 KS hned do 

prvního DS, (2 RO, 1 KS vynechat, 1KS do dalšího DS předchozí řady) opakovat 266x až do 

konce řady. 

V celé řadě máme 267 KS. 

 

Zapošijeme začátek a konec příze a šátek vypereme a vypneme. 

 

Pro Tvorboshop vymyslela a sepsala Renata Bouzová. 

 

 

 

 

 

 



MOTALÉNA NÁKRESY 

První vzor 

 



Druhý vzor 

 



Třetí vzor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtý vzor – protahovaný 

 

 

 

 

 



Čtvrtý vzor – copánkový 3+3 

 

 

 



Čtvrtý vzor – řetízkový 

 

 



Čtvrtý vzor – šipkový 

 


