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Zkratky: 
 
řo - řetízkové oko 
ks - krátký sloupek 
V - 2 ks do jednoho očka 
A - 2 ks sháčkovat 
 



1) - do stahovacího očka uháčkujeme 8 ks 
2) - do každého očka uháčkujeme V (16) 
3) - 1 ks, V - opakujeme (24) 
4) - několik řad bez přidávání 
5) v další řadě 2x přidáme (V) + 2 ks a tak do kruhu (do ks z předchozí řady 
uháčkujeme 2 ks, v následujících 2 - po jednom) 
!!! 10 ok, které budou na přední části a dole - háčkujeme bez přidávání!!! 
6) háčkujeme několik řad bez přidávání 
7) mělo by to vypadat tak 

   
 
 

   

  



   

   

   
 

8) začínáme rovnoměrně ubírat v kruhu 
9) začneme formovat čumáček, naznačíme konturu nosu 
10) vyšijeme nos a umístíme oči nebo je vyšijeme 
11) začneme háčkovat ouška. Nabereme do stahovacího očka 7 ks, v druhé řadě 
zdvojíme na 14 a háčkujeme bez přidávání tak dlouho, až vznikne ouško, začneme 
ubírat. Ouško zploštíme a ponecháme přízi na přišití ucha k hlavě. Ouška přišijeme. 



 

    
 
12) háčkujeme čepičku - nabereme 8 ok do stahovacího očka, v druhé řadě máme 16 
ks, v třetí 24, háčkujeme bez přidávání. Po pár řadách uháčkujeme 10 ds. Čepičku 
vyplníme a přišijeme. Nyní můžeme přiháčkovat poutko na zavěšení. 
Rovnoměrně ubíráme, abychom dodělali hlavu. 

   
 
13) začneme háčkovat tělo 



nabereme 9 ks do stahovacího očka, v druhé řadě 18 ks, 3. řadě 27 ks, 4. řadě 36 
ks, 5. řadě 45 ks. Háčkujeme několilk řad bez přidávání, přišít k hlavě. Pokračujeme 
háčkováním těla bez přidávání, dokud nemá požadovanou délku, naplníme, 
uzavřeme. 

   
 
14) háčkujeme 2 tlapky. 1. řada 8 ks do kroužku, druhá řada 16 ks. Bez přidávání 1,5 
cm v průměru, potom trochu ubereme, naplníme a uzavřeme. 
 
15) Nožky - zase 8 - 16- 24 ks, po několika řadách ubíráme na jedné straně ve 3 
řadách, pak opět bez přidávání. Naplnit, přišít. Přišijeme i tlapky. 
 
Uháčkujeme kraťasy - do kruhu. Je třeba nabrat tolik oček, kolik na těle medvídka 
(45), poměřit na medvídkovi a uháčkovat 6 řad. 
 

 

   



  

  



 
 

 
 


