
Rytířská helma z ELIAN Bamboo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiál:  

Háček 5,5 a 3,5 

2 velké černé knoflíky (ø 26 mm) 

ELIAN Bamboo (500% bambus, 25% bavlna, 25% akryl)  

Odstín šedá 880 – ideálně 2 klubíčka (háčkujeme dvojitě) 

Odstín černá 217 – 1 klubíčko (stačí zbytek) 

  

 

 

 

 

https://www.elian.eu/pletaci-prize-z-bambusu-elian-bamboo
https://www.elian.eu/pletaci-prize-z-bambusu-elian-bamboo
https://www.elian.eu/pletaci-prize-z-bambusu-elian-bamboo
https://www.elian.eu/pletaci-prize-z-bambusu-elian-bamboo


Vysvětlivky: 

MK – magický kroužek 

ŘO – řetízkové oko 

KS – krátký sloupek 

PDS – polodlouhý sloupek 

V – přidávat - rozháčkovat 2 sloupky do jednoho oka  
 
A – ubírat - sháčkovat 2 oči do jednoho sloupku (alternativou je příslušné oko vynechat) 

 

Velikost čepice: pro dvouleté dítě  

Pokud chceme jinou velikost, je třeba přizpůsobit velikost základní placky obvodu hlavy.  

Průměr základní placky = obvod hlavy : 3,14 

Nejdříve si připravíme šedou ELIAN Bamboo (880) a háčkujeme základní placku. Háčkujeme dvojitě 

háčkem 5,5. Doporučuji neukončovat každou řadu, ale raději háčkovat do spirály. Nebude tak vidět šev 

na konci každé řady. Ve třetí řadě je praktické si začátek řady označit barevnou nitkou nebo plastovým 

označovačem. 

 

1. řada: Do MK uděláme 6 PDS (6) 

2. řada: Do každého PDS V (12)  

3. řada: Do každého druhého PDS V (18) 

4. řada: Do každého třetího PDS V (24) 

5. řada: Do každého čtvrtého PDS V (30) 

6. řada: Do každého pátého PDS V (36) 

7. řada: Do každého šestého PDS V (42) 

8. řada: Do každého sedmého PDS V (48) 

9. řada: Do každého osmého PDS V (54) 

10. řada: Do každého devátého PDS V (60) 

V této chvíli jsem dosáhla velikosti základní 

placky pro dvouleté dítě. Pokud potřebujete 

větší čepici, ještě rozšiřujte základní placku. 

11. řada: Do každého PDS jeden PDS   (60) 

Opakujeme, dokud není čepice dostatečně 

dlouhá – v mém případě 10 řad. Neukončujeme. 

Nyní si čepici pomyslně rozdělíme na přední a zadní polovinu. 

12. řada: Háčkujeme pouze v zadní části čepice celkem 32 PDS. 

13. řada: Háčkujeme stejně jako v předchozí řadě (32) 

14. řada: Háčkujeme stejně jako v předchozí řadě (32) 

Nyní můžete ukončit. Máte hotovou samotnou čepici. 



Krista 

Uháčkujeme opět dvojitě 80 ŘO a do každého ŘO jeden KS.  

Práci přeložíme napůl a nahoře sháčkujeme KS (40). 

 

 

Celý tento díl našijeme vertikálně doprostřed zadní části čepice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hledí 

Háčkujeme jednoduše háčkem 3,5.  

Začneme 15 ŘO, která spojíme do kroužku. 

Celý kroužek obháčkujeme KS. 

Nyní zkusíme, jestli je velikost kroužku 

vhodná na knoflík, který máme. Knoflík by 

měl jít pohodlně provléct. 

Pokud knoflík projde, uzavřeme kruh a 

háčkujeme dál. 

1. řada: ke kruhu přiháčkujeme 3 KS 

2. řada: práci otočíme a háčkujeme V, 

KS, V (5 KS) 

3. řada: práci otočíme a háčkujeme: 

V, 3KS, V (7 KS) 

4. řada: práci otočíme a háčkujeme KS 

do každého KS (7 KS) 

5. řada: práci otočíme a háčkujeme V, 

5 KS, V (9 KS) 

6. řada: práci otočíme a háčkujeme 9 

KS (9 KS) 

7. řada: práci otočíme a háčkujeme V, 

7 KS, V (11 KS) 

8. – 14. řada: opakujeme stejně jako 

řada 7 

15. řada: vyměníme šedou za černou – 

opakujeme stejně jako řada 7 

16. řada: stejně jako řada 15. 

17. – 20. řada: vyměníme černou za šedou, pokračujeme stejně jako řada 7 

21. – 22. řada: vyměníme šedou za černou – opakujeme stejně jako řada 7 

23. – 26. řada: vyměníme černou za šedou, pokračujeme stejně jako řada 7 

27. – 28. řada: vyměníme šedou za černou – opakujeme stejně jako řada 7 

29. – 32. řada: vyměníme černou za šedou, pokračujeme stejně jako řada 7 

33. – 34. řada: vyměníme šedou za černou – opakujeme stejně jako řada 7 

35. – 38. řada: vyměníme černou za šedou, pokračujeme stejně jako řada 7 

39. – 40. řada: vyměníme šedou za černou – opakujeme stejně jako řada 7 

41. – 46. řada: vyměníme černou za šedou, pokračujeme stejně jako řada 7 

47. řada: A, 7KS, A (9 KS) 

48. řada: 9KS  (9 KS) 

49. řada: A, 5 KS, A (7 KS) 



50. řada: 7 KS 

51. řada: A, 3 KS, A (5 KS) 

52. řada: A, KS, A (3 KS) 

 

Dále háčkujeme řetízek 15 ŘO, spojíme do kruhu a obháčkujeme ho KS. 

 

Celé hledí ještě obháčkujeme kolem dokola 2 řadami KS. U knoflíkových dírek na obou stranách 

jsem přidala 2 KS, aby se knoflíková dírka nekroutila. 

Nyní si naměříme místo, kam přišijeme knoflíky. Na obou stranách stejnoměrně je přišijeme a 

připevníme hledí. Rubovou stranu hledí můžeme podšít bavlnou nebo můžeme přišít vertikálně dvě 

gumičky a vsunout kapesník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaše komentáře, a hlavně na 

fotky ☺  

https://www.facebook.com/PrizeElian/  

Budu ráda, pokud tento návod budete 

sdílet dál. 

 

Kristýna Vondráčková 

www.vsv.cz   
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