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MINICHOBOTNIČKA - PŘÍVĚSEK 
 

  
 

ZDROJ: 
http://bandorka.blogspot.cz/2017/07/zase-ty-chobotnice.html 
Fotografie a schéma: Štěpánka Řežábková 
 
MATERIÁL: 
Příze dle vlastního uvážení, měkká, příjemná 
háček, nůžky, duté vlákno, jehla, černá příze na vyšití pusy a očí 
případně kroužek na klíče, karabinka 
 
POUŽITÉ ZKRATKY: 
MK – magický kroužek 
ŘO – řetízkové oko 
KS – krátký sloupek 
(pozor: 2 KS = dva krátké sloupy, ale 2. KS = druhý krátký sloupek) 
PO – pevné oko 
V – 2 KS vháčkovat do 1 KS 
A – 2 KS sháčkovat do 1 KS 
 

NÁVOD: 
Háčkujeme do spirály. 
 
Hlava: 
1. řada: 6 KS do MK  (6 KS) 
2. řada: V x6  (12 KS) 
3. řada: (V, 1 KS) x6  (18 KS) 
4. řada: (V, 2 KS) x6 (24 KS) 
5. až 9. řada: po 1 KS  (24 KS) 
10. řada: (2 KS, A) x6  (18 KS) 
11. řada: po 1 KS  (18 KS) 
Hlavu vyplníme dutým vláknem. 
12. řada: (1 KS, A) x6  (12 KS) 
13. řada: po 1 KS  (12 KS) 
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Chapadla: 
Rovnou začneme háčkovat chapadla, bude jich celkem 6. 
Uháčkujeme 1 KS a poté 25 ŘO. Píchneme do 2. oka od háčku a směrem zpět uháčkujeme 
do každého oka 2 KS (pouze za jednu nitku). Dostaneme se na začátek chapadla. Nyní 
sháčkujeme 1. a 2. KS a uháčkujeme PO do 3. KS z předchozí řady. Máme hotové první 
chapadlo. 
 

      
 
Rovnou pokračujeme druhým chapadlem, tedy uháčkujeme 25 ŘO, směrem zpět 2 KS do 
každého oka, sháčkujeme 3. a 4. KS a uháčkujeme PO do 5. KS z předchozí řady. Máme 
hotové druhé chapadlo. 
Stejným způsobem uháčkujeme i zbylá 4 chapadla. Ponecháme si kousek příze na 
dokončení. 

 
  
Dokončení: 
Dokud máme dole nesešitý otvor, vyšijeme pusu a oči.  
Oči můžeme i uháčkovat (viz. níže) a přišít. 
1. řada: Černá barva: 6 KS do MK  (6 KS) 
2. řada: Bílá barva: V x6  (12 KS) 
 
Nakonec stáhneme zbytkem příze dolní otvor minichobotničky a zapošijeme. 
Nahoru uháčkujeme poutko nebo připevníme kroužek na klíče či karabinku. 


