CHOBOTNIČKA PRO KULÍŠKY

ZDROJ:
Originál návodu na chobotničky je z dánského projektu.

MATERIÁL:
Výhradně 100% bavlna (i macerizovaná)
Slabší příze na vyšití očí a pusinky (opět 100% bavlna)
Výplň:
duté vlákno
Háček č. 2 či 2,5 nebo i 3 (vždy hlavně pocitově, se kterým se nejlépe dělá, aby nebyly velké
mezery mezi jednotlivými očky)
Jehla, nůžky, případně špendlíky

DŮLEŽITÉ:
Lehce natažená chapadélka nesmí za žádných okolností přesáhnout délku 22 cm!
Nepoužívejte žádná bezpečnostní očka, knoflíčky nebo korálky!

POUŽITÉ ZKRATKY:
MK – magický kroužek
ŘO – řetízkové oko
KS – krátký sloupek
PDS – polosloupek
V – 2 KS vháčkovat do 1 KS
A – 2 KS sháčkovat do 1 KS

NÁVOD:
Tělo:
Háčkujeme do spirály (bez švu).
1. řada: 6 KS do MK

(6 KS)
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2. řada: (V) x6
3. řada: (V, 1 KS) x6
4. řada: (V, 2 KS) x6
5. řada: (V, 3 KS) x6
6. řada: (V, 4 KS) x6
7. - 14. řada: po 1 KS do každého oka

(12 KS)
(18 KS)
(24 KS)
(30 KS)
(36 KS)
(36 KS)

15. řada: (4 KS, A) x6
16. - 17. řada: po 1 KS do každého oka
18. řada: (3 KS, A) x6
19. - 20. řada: po 1 KS do každého oka
21. řada: (2 KS, A) x6
22. řada: po 1 KS do každého oka
23. řada: (7 KS, A) x2
24. řada: po 1 KS do každého oka
Ukončíme a vyplníme dutým vláknem.

(30 KS)
(30 KS)
(24 KS)
(24 KS)
(18 KS)
(18 KS)
(16 KS)
(16 KS)

Plnění dutým vláknem:
Tělo chobotničky vyplníme dutým vláknem dostatečně.
Tak, aby bylo pevné, aby se po mírném stlačení nerozpláclo – viz. následující obrázky.
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správně 

Spodní část:
1. řada: 6 KS do MK
2. řada: (V) x6
3. řada: (V, 2 KS) x4
Přízi nestříháme, ale pokračujeme.

špatně 

(6 KS)
(12 KS)
(16 KS)

Sháčkování a chapadélka:
Tělo a spodní část chobotničky přiložíme k sobě a pomocí 2 KS sháčkujeme. Pokračujeme
prvním chapadlem tak, že uháčkujeme 50 ŘO.

Od 2. ŘO od háčku háčkujeme 2 KS pod 1 nitku zpět k tělíčku. (každý si musí vyzkoušet sám.
Někdy je potřeba háčkovat 3 KS, nebo 2 PDS apod.). Chapadélko se začne stáčet.
Připomínáme, že hotové chapadélko, které lehce natáhneme, nesmí v žádném případě
přesáhnout délku 22 cm.
U tělíčka opět přiháčkujeme pomocí 2 KS spodní část. Uháčkujeme další chapadélko.
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Takto pokračujeme podél celého obvodu. Vyjde nám 8 chapadélek a spodní část
přiháčkovaná k tělíčku bez nutnosti sešívat, zbytek příze zapošijeme.

Dokončení:
Ze slabší příze vyšijeme pusu a oči. Můžeme si pomoci špendlíky, kterými si naznačíme oči i
pusu, pak vyšijeme. Vyšívat můžeme na tělo vyplněné na konci háčkování nebo v průběhu,
kdy tělo ještě není vyplněno.
Oči můžeme i uháčkovat (viz. níže) a přišít bílou přízí.
1. řada: Černá barva: 12 KS do MK (12 KS)
2. řada: Bílá barva: V x12
(24 KS)
Chobotničky můžeme dekorovat např. mašlí, kloboučkem,
volánkem apod. Vše musí být pevně přišito a opět ze 100%
bavlny.
Leckdy však méně je více. Proto se vyvarujeme přehnaných dekorací 
Nejkrásnější chobotničky jsou ty jednoduché, veselé, barevné, pozitivní 
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