
PODROBNÉ INSTRUKCE K VÝROBĚ TÉ SPRÁVNÉ CHOBOTNIČKY  

Materiál:  

Na jednu chobotničku cca 0,5 klubka 100% bavlny - Camila natural, Camilla, Catania, 
Limone, Catty, Nela, Hela, Ombré, Alize Bella, Alize Bella Batik, Denim, Camilla Batik, 

Cotton, Kačenka, Katka, Bavlna, Kamila, Drops Muskat, Cotton Quick print, Drops Paris, 

Drops Safran, Drops Love You, apod. 

Slabší příze např. na vyšití očí a pusinky: Scarlet, Sněhurka 

Výplň: duté vlákno, výplň do polštářů, eventuálně: sterilní gáza, vatelín.  

Pokud méně utahujete, vložte výplň do silonek a tu pak do tělíčka chobotničky. 

Háček č. 2 nebo 2,5 nebo 3 – vždy hlavně pocitově, se kterým se nejlépe dělá, aby nebyly 

velké mezery mezi jednotlivými očky. 

Jehla a nůžky. 

Podmínky:  

Musí být 100% bavlna, žádné směsi. Chapadélka nesmí za žádných okolností přesáhnout 

délku 22cm. Nepoužívejte žádná bezpečnostní očka, knoflíčky nebo korálky.  

Zkratky: 
MK – magický kroužek 

Řo – řetězové očko 
Ks – krátký sloupek 

Pds - polosloupek 

V – 2ks do 1 ks předchozí řady 
A – 2ks sháčkovat do 1 ks 

(--) – mezi závorkami opakujeme 
  

Návod 

Tělo chobotničky háčkujeme do spirály (bez švu): 
1.ř. – 6ks do MK 

2.ř. – (V)x6 – 12 
3.ř. – (V, 1ks)x6 – 18 

4.ř. – (V, 2ks)x6 – 24 

5.ř. – (V, 3ks)x6 – 30 
6.ř. – (V, 4ks)x6 – 36 

7.-14.ř. – po 1ks do každého oka – 36 
15.ř. – (4ks, A)x6 – 30 

16.-17.ř. – po 1ks do každého oka – 30 

18.ř. – (3ks, A)x6 – 24 
19.-20.ř. - po 1ks do každého oka – 24 

21.ř. – (2ks, A)x6 – 18 
22.ř. - po 1ks do každého oka – 18 

23.ř. – (7ks, A)x2 – 16 



24.ř. - po 1ks do každého oka – 16 
Ukončit a vyplnit. 

  

Spodní část chobotničky a chapadélka: 
1.ř. – 6ks do MK – 6 

2.ř. – (V)x6 – 12 
3.ř. – (V, 2ks)x4 – 16 

Neukončujeme. Přiložíme ke spodní části tělíčka chobotničky a 2ks sháčkujeme tělíčka a 
spodní části. Pokračujeme 50řo. Od 2.řo od háčku háčkujeme 2ks pod 1 nitku zpět k tělíčku. 

(každý si musí vyzkoušet sám. Někdy je potřeba háčkovat 3ks, nebo 2pds apod.). Chapadélko 

se začne stáčet. U tělíčka opět sháčkujeme pomocí 2ks tělo a spodní část a znovu uháčkujeme 
chapadélko. Takto pokračujeme až na konec řádku. Ukončíme. Vyjde nám 8 chapadélek a 

spodní část přiháčkovaná k tělíčku bez nutnosti sešívat. Zapošijeme nitku. 

 Jak na obličejík: 

Obličej vyšijeme nebo uháčkujeme oči a přišijeme k tělu. Vše musí být 100% bavlna. 

Můžeme si pomoc špendlíky, kterými si naznačíme oči i pusu. Pak vyšijeme. Vyšívat 
můžeme na tělo vyplněné na konci háčkování nebo v průběhu, kdy není tělo vyplněno výplní. 

Chobotničky můžeme dekorovat např. mašlí, kloboučkem, volánkem apod. Vše musí být 
pevně přišito a opět ze 100% bavlny. 

 


