
 
 
 
 
BROŽ 
Miničepička 
 
ZDROJ 
Kateřina Ramil, www.krampolinka.cz  
 
VIDEONÁVOD 
https://youtu.be/Okbn_aZZJj8 
 
MATERIÁL 
Příze: VlnaHep Camilla, č. 4048 nebo 8122, případně 
VlnaHep Perla 8048 a 8022, zakoupíte na 
www.mojegalanterka.cz 
Spotřeba: jedno klubíčko 
Háček: 2 mm 
Rozměry: 5 cm šířka a 4.5 cm výška 
Jehla s velkým ouškem, malý knoflíček, svírací špendlík nebo můstek 5x25mm 
Pro začátečníky, ponožka s videem pro začátečníky 
 
POUŽITÉ ZKRATKY 
MK – magický kroužek 
PO – pevné oko 
ŘO – řetízkové oko 
PDS – polodlouhý slupek 
DS - dlouhý sloupek 
 
Čepičku háčkujeme od MK po řadách. Řadu ukončíme PO a začínáme náhradou N, tj. první sloupek v 
řadě, tj. 2 ŘO za PDS.  
 
ROVNÝ ŠEV 
Pro rovný šev vedeme háček jednou přímo k náhradě a následující řadě do sousedního očka. Pokud 
budeme počítat sloupky, samo nás počítání navede, kam vést háček pro poslední sloupek. 
 
NÁVOD 
MINIČEPIČKA, Camilla, háček 2 mm 
1. řada: N za PDS, 9 PDS do MK, spojíme PO (10 PDS). 
2. řada: N za PDS, háček vedeme k náhradě a uháčkujeme PDS, dále zdvojíme každé očko pomocí PDS, 
opakujeme, končíme PO (20 PDS). 
3. řada: N za PDS, háček vedeme k náhradě a uháčkujeme PDS, dále háčkujeme PDS, dále háčkujeme 
PDS a od tohoto místa pokračujeme háčkovací schéma 2 PDS – 1 PDS - 1 PDS, opakujeme, končíme PO 
(28 PDS). 
 
 

http://www.krampolinka.cz/
https://youtu.be/Okbn_aZZJj8
http://www.mojegalanterka.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 – N a 9 PDS do MK 
Obr. 2 – zdvojíme každé očko 
Obr. 3 – háčkovací schéma 2 PDS – 1 PDS – 1 PDS 

 
4. – 11. řada: N za PDS, háček vedeme jednou k náhradě, jednou do sousedního očka (rovný šev), 
háčkujeme PDS do PDS, opakujeme, končíme PO (28 PDS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 – háčkujeme PDS do PDS 
Obr. 5 – okraj přehneme a vytvoříme lem 

 

UŠI, Camilla, háček 2 mm 
Čepičku máme rozloženou před sebou. V místech první-druhé řady na horní hraně čepičky vedeme 
háček a pomocí ŘO napojíme přízi. Do sousedního očka (cca úroveň řady 2) uháčkujeme 6 DS do 
jednoho očka. Háček vedeme do sousedního očka (cca úroveň řady 3) a ukončíme pomocí PO. Přízi 
ukončíme. 

 

 

 

 

 

 



Obr. 6 – přízi napojíme v místech první-druhé řady 
Obr. 7 – na úrovni druhé řady háčkujeme 6 DS do jednoho očka 
Obr. 8 – na úrovni třetí řady háčkujeme PO a přízi ukončíme 

Zopakujeme na protilehlé straně s tím, že začínáme hraně čepičky na úrovni 2-3 řady a pomocí ŘO 
napojíme přízi, do sousedního očka (cca úroveň řady 2) uháčkujeme 6 DS do jednoho očka a háček 
vedeme do sousedního očka (úroveň řady 1-2) a končíme PO. Přízi ukončíme, vtáhneme dovnitř 
čepičky. 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – přízi napojíme v místech druhé-třetí řady 
Obr. 10 – na úrovni druhé řady háčkujeme 6 DS do jednoho očka a končíme PO na úrovní první-druhé řady 
Obr. 11 – dozdobíme knoflíkem a brožovým můstkem 
 

Dokončení 
Volné konce zapošijeme. Přehneme lem čepičky, dozdobíme knoflíkem a na zadní stranu brože 
přišijeme můstek nebo doplníme svíracím špendlíkem.  
 
Brože připravíme k odeslání/předání koordinátorkám Nedoklubka, seznam ve FB skupince zde nebo na 
webové stránce Nedoklubka zde. 
 
 

Krásné tvoření, hodně zdaru a děkuji, že pomáháte. 
 
 
 
 
 

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

