
 
 
 
 
ČEPIČKA NA DOMA 
Kytičková Tulip 
 
ZDROJ 
Kateřina Ramil, www.krampolinka.cz  
 
VIDEONÁVOD 
https://youtu.be/qCmAUrA3cdQ 
 
MATERIÁL 
Příze: Vlna-Hep Tulip, č. 4136 nebo č. 4048, spotřeba půl 
klubíčka, zakoupíte se slevou na www.mojegalanterka.cz 
(kód NEDOKLUBKO) 
Háček: 6 mm, 5 mm (kytička) 
Rozměry: obvod čepičky je 35 cm, délka čepičky 12 cm, obvod hlavičky 35 cm odpovídá váze chlapec 
3100-3400g, dívka 3300-3600g 
Knoflík nebo perlička, označovač, jehla s velkým ouškem, nůžky, metr 
Hodinový rozpočet: cca 1-1,5 hodiny včetně úprav 
Pro začátečníky 
 
POUŽITÉ ZKRATKY 
MK – magický kroužek 
PO – pevné oko 
ŘO – řetízkové oko 
KS - krátký sloupek 
PDS - polodlouhý sloupek, od třetí řady háčkujeme PDS do mezer (viz videonávod) 
DS - dlouhý sloupek  
Čepička je háčkovaná dokola, tzn. řadu neukončujeme pevným okem, tj. čepička nemá šev. 
 
NÁVOD 
Tulip, háček 6 mm 
1. řada: 8 PDS do MK, PO 
2. řada: 2 ŘO (místo prvního PDS), do stejného místa PDS, dále zdvojíme každé očko, tj. 16 PDS, do 
další řady přejdeme pomocí KS, kdy háček vedeme do mezery (nikoliv do očka), do tohoto místa 
vložíme označovač 
3. řada: háčkovací schéma 2 PDS - 1 PDS, tj. zdvojíme každou druhou mezeru, celkem 24 PDS 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krampolinka.cz/
https://youtu.be/qCmAUrA3cdQ
http://www.mojegalanterka.cz/


 
Obr. 1 – magický kroužek 
Obr. 2 – zdvojíme každé očko 
Obr. 3 – vložíme označovač nebo volný středový konec, háčkujeme dokola bez ukončení řady 
Obr. 4 – PDS do mezer, tj. mezi sloupky z předchozí řady nikoliv do oček 

 

4. řada: háčkovací schéma 2 PDS - 1 PDS - 1 PDS - 1 PDS, tj. zdvojíme každou čtvrtou mezeru, celkem 30 
PDS 
5. řada: háčkovací schéma 2 PDS - 1 PDS - 1 PDS - 1 PDS, tj. zdvojíme každou čtvrtou mezeru, celkem 37 
PDS 
6. řada: háčkovací schéma 2 PDS - 1 PDS - 1 PDS - 1 PDS - 1 PDS - 1 PDS, tj. zdvojíme každou šestou 
mezeru, celkem 43 PDS 
7. řada: zdvojíme dvacátou a čtyřicátou mezeru, tj. 45 PDS 
8.-11. řada: háčkujeme PDS do mezer, celkem 45 PDS 

 

Obr. 5 – háčkujeme KS nejdříve do mezer mezi PDS, v další řadě do KS 

 

 

 
12. řada: háčkujeme KS do mezer, celkem 45 KS 
13.-16. řada: háčkujeme KS do KS, celkem 45 KS 

Tulip, háček 6 mm, přízi ZDVOJÍME 
17. řada: háčkujeme KS do KS do mezer, 43 KS, PO, PO, celkem 45 

 
 
 

Obr. 6 – přízi pro poslední řadu zdvojíme 

 
 
 

 
 

Kytička, háček 5 mm 
1. řada: do volného magického kroužku háčkujeme ŘO jako náhrada za první KS, dále 5 ŘO, KS, 5 ŘO, 
KS, 5 ŘO, KS, 5 ŘO, KS, 5 ŘO a končíme KS a PO, teď stáhneme MK. Řetízková očka tvoří základ 
okvětních lístků. 
2. řada: pod ŘO háčkujeme KS, PDS, PDS, DS, DS, DS, DS, DS, PDS, PDS, KS a PO do KS z předchozí řady, 
opakujeme i u ostatních okvětních lístků. 
Jednotlivé lístky povytáhneme prsty a dotvoříme do tvaru kytičky. Střed ozdobíme knoflíkem nebo 
perličkou. Ubezpečíme se, že je tento drobný komponent dobře přišitý! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokončení 
Zapošijeme volné konce. Na čepičku našijeme kytičku a připravíme k odeslání/předání koordinátorkám 
Nedoklubka, seznam ve FB skupince zde nebo na webové stránce Nedoklubka zde. 
 
Pokud se čepička nedaří 
Základní placka se vlní (obr. 11) 

- Háčkujete volněji než já v návodu, tj. zvolte menší číslo háčku, ale 
musíte přidat počet sloupků, jinak by byla čepička menší; 

- Přidáváte příliš mnoho sloupků v jedné řadě, tj. upravte přidávání 
nebo přidávejte jen v každé druhé řadě. 

 
Základní placka tvoří kopeček (obr. 12) 

- Utahujete vice než já v návodu, tj. zvolte větší číslo háčku, ale musíte 
ubrat pár sloupků, jinak by byla čepička větší; 

- Přidáváte málo sloupků v jedné řadě, tj. přidávejte častěji, upravte 
háčkovací schéma. 

 
 

Krásné tvoření, hodně zdaru a děkuji, že pomáháte. 
 
 

Obr. 7 – do magického kroužku háčkujeme základ 5-ti okvětních lístků, končíme KS a PO 
Obr. 8 – pod ŘO háčkujeme okvětní lístek 
Obr. 9 – končíme PO 
Obr. 10 - kytička 
 

 

https://www.facebook.com/groups/282112635535951/
https://www.nedoklubko.cz/kontakty/

