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Český   návod   na   háčkovaného  

draka.  

30.   prosince   2017   v   7:58   |   maminaklaris   |     Háčkování  
 
Krásný   den,   po   malé   vánoční   dovolené   jsem   zpátky   a   přináším   Vám   český   návod   na  
háčkovaného   draka.   Pokud   byste   hledali   originální   znění   návodu,   tak   jej   najdete   na  
stránkách    Lucy   Kate   Crochet .  
 
 
Samozřejmě   budu   moc   ráda,   když   mi   pošlete   fotky   svých   výtvorů   na   maila  
moje.dilna@post.cz ,   anebo   pokud   máte   chuť,   tak   kouknete   na    můj   tvořící   instagram  
a   případně   můžeme   prohodit   nějaké   to   f4f.   .  
 
Nezbývá   mi   nic   jiného,   než   Vám   popřát   krásné   tvoření.   Háčku   zdar.  

 

Zkratky  

MK-   magický   kroužek  
KS-   krátký   sloupek  
V-   dva   krátké   sloupky   do   jednoho   oka   (rozháčkování)  
A-   dva   krátké   sloupky   sháčkovat  
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Moje   doporučení  

Mírně   pokročilý  

Hlava  

 
1Ř:   6KS   do   MK   (6)  
2Ř:   6*V   (12)  
3Ř:   (1   KS;V)*6   (18)  
4Ř:   (2   KS;V)6   (24)  
5Ř:   (3   KS;V)*6   (30)  
6Ř:   (4   KS;V)*6   (36)  
7Ř:   36   KS   za   zadní   niť  
8Ř:   (4   KS;A)*6   (30)  
9Ř:   30   KS   (30)  
10Ř:   (3   KS;A)*6   (24)  
11-12Ř:   24   KS   (24)   (2   ŘADY)  
13Ř:   (3   KS;V)*6   (30)  
14Ř:   (4   KS;V)*6   (36)  
15Ř:   (5   KS;V)*6   (42)  
16Ř:   (6   KS;V)*6   (48)  
17Ř:   (7   KS;V)*6   (54)  
18Ř:   (8   KS;V)*6   (60)  
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19Ř:   (9   KS;V)*6   (66)  
20-21Ř:   66   KS   (66)   (2   ŘADY)  
22Ř:   (9   KS;A)*6   (60)  
Zde   možno   umístit   bezpečnostní   oči.  
23Ř:   (8   KS;A)*6   (54)  
24Ř:   (7   KS;A)*6   (48)  
25Ř:   (6   KS;A)*6   (42)  
26Ř:   (5   KS;A)*6   (36)  
27Ř:   (4   KS;A)*6   (30)  
28Ř:   (3   KS;A)*6   (24)  
29Ř:   (2   KS;A)*6   (18)  
30Ř:   (1   KS;A)*6   (12)  
Vycpeme.  
31Ř:   A*6   (6)  
Uzavřeme   sešitím.  
 
Nostry   (2   ks)  

 
1Ř:   6   KS   do   MK   (6)  
Spojit   pevným   okem   a   nechat   přízi   na   přišití   k   hlavě.  
 
 

Uši   (2   kusy)  
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1Ř:   6   KS   do   MK   (6)  
2Ř:   6*V   (12)  
3-8Ř:   12   KS   (12)   (6   ŘAD)  
Ukončit   na   nechat   přízi   na   přišití   k   hlavě.  
 

Tělo  

 
1Ř:   8   KS   do   MK   (8)  
2Ř:   8*V   (16)  
3Ř:   (1   KS;V)*8   (24)  
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4Ř:   (2   KS;V)*8   (32)  
5-8Ř:   32   KS   (32)   (4   ŘADY)  
9Ř:   (3   KS;V)*8   (40)  
10-13Ř:   40   KS   (40)   (4   ŘADY)  
14Ř:   (4   KS;V)*8   (48)  
15Ř:   (5   KS;V)*8   (56)  
16-23Ř:   56   KS   (56)   (8   ŘAD)  
24Ř:   (5   KS;A)*8   (48)  
25Ř:   (4   KS;A)*8   (40)  
26Ř:   (3   KS;A)*8   (32)  
27Ř:   (2   KS;A)*8   (24)  
28Ř:   (1   KS;   A)*8   (16)  
Vycpeme.  
29Ř:   A*6   (8)  
Ukončíme   a   necháme   přízi   na   sešití.  
 

Bříško  

 
1Ř:   6   KS   do   MK   (6)  
2Ř:   6*V   (12)  
3Ř:   (1   KS;V)*6   (18)  
4Ř:   (2   KS;V)*6   (24)  
5Ř:   (3KS;V)*6   (30)  
6Ř:   (4   KS;V)*6   (36)  
Ukončíme   pevným   okem   a   necháme   přízi   dostatečně   dlouhou   na   přišití.  

  strana   5  



Tento   soubor   zobrazuje   autorský   návod   ze   zrušené   stránky   debrisa.blog.cz.   Byl  
vytvořen   pouze   pro   osobní   potřebu   návštěvníků   webu   https://hackovani-navody.eu/   a  
je   zakázáno   zveřejnit   jej   na   Facebooku   nebo   jinde   na   internetu.  

 
 

Ocas  

 
1Ř:   6   KS   do   MK   (6)  
2-3Ř:   6   KS   (6)   (2   ŘADY)  
4Ř:   V*6   (12)  
5-7Ř:   12   KS   (12)   (3   ŘADY)  
8Ř:   (1   KS;V)*6   (18)  
9-11Ř:   18   KS   (18)   (3   ŘADY)  
12Ř:   (2   KS;V)*6   (24)  
13-18Ř:   24   KS   (24)   (6   ŘAD)  
19Ř:   (3   KS;   V)*6   (30)  
Vycpat   a   ukončit.   Nechat   přízi   na   přišití   ocasu   k   tělu.  
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Ruce   (2   kusy)  

 
1Ř:   6   KS   do   MK   (6)  
2Ř:   V*6   (12)  
3-14Ř:   12   KS   (12)   (12   ŘAD)  
15Ř:   (1   KS;V)*6   (18)  
16Ř:   18   KS   (18)  
17Ř:   (1   KS;A)*6   (12)  
Vycpat.  
18Ř:   A*6   (6)  
Ukončit   a   nechat   přízi   na   přišití.  
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Nohy   (2   kusy)  

 
 

 
 
 
1Ř:   8   KS   do   MK   (8)  
2Ř:   8*V   (16)  
3Ř:   (1   KS;V)*8   (24)  
4Ř:   24   KS   za   zadní   niť   (24)  
5-6Ř:   24   KS   (24)   (2   ŘADY)  
7Ř:   (1   KS;A)*8   (16)  
8-21Ř:   16   KS   (16)   (14   ŘAD)  
Vycpat  
22Ř:   8*A   (8)  
Ukončit   a   nechat   přízi   na   přišití.  
 
 
 
 
 
 

  strana   8  



Tento   soubor   zobrazuje   autorský   návod   ze   zrušené   stránky   debrisa.blog.cz.   Byl  
vytvořen   pouze   pro   osobní   potřebu   návštěvníků   webu   https://hackovani-navody.eu/   a  
je   zakázáno   zveřejnit   jej   na   Facebooku   nebo   jinde   na   internetu.  

Ostny  

Celkově   budeme   potřebovat   šest   velkých   a   jeden   malý.  
 

Velký   osten   (6   kusů)  

1Ř:   6   KS   do   MK   (6)  
2-3Ř:   6   KS   (6)   (2   ŘADY)  
4Ř:   6*V   (12)  
5-8Ř:   12   KS   (12)   (4   ŘADY)  
 
Ukončit   a   nechat   přízi   na   přišití.  
 

Malý   osten   (1   kus)  

1Ř:   5   KS   do   MK   (5)  
2Ř:   5   KS   (5)  
3Ř:   5*V   (10)  
4Ř:   10   KS   (10)  
 
Ukončit   na   nechat   přízi   na   přišití.   Tento   osten   patří   na   konec   ocasu.  
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