
Štuclík pro malou slečnu 
 

 

 

 

 

 

 

Víte, co je to štuclík ❓❓❓ 
 
 
Určitě byste ho našli ve skříni vašich prababiček. Tenkrát se štuclíky šily z kožešin a byl to nezbytný 
doplněk dámského šatníku. Dámy jej používaly místo rukavic.  
 
Má dcera po jednom také zatoužila, a tak vznikl tento háčkovaný štuclík z krásné vlněné 

příze 🧶🧶🧶 ELIAN Country🧶🧶🧶 podšitý teplákovinou a zdobený korálky. 
 

 

 

https://www.elian.eu/vsv--2/pletaci-prize-country-20540-ruzova
https://www.elian.eu/vsv--2/pletaci-prize-country-20540-ruzova


Materiál:  

Háček 5,5  

Korálky na ozdobení 

Látka na podšití (použila jsem nepočesanou teplákovinu - 95% bavlna, 5 % elastan) 

ELIAN Country (80% akryl, 20% vlna, 100 g, 190 m)  

Odstín 20 540 (růžová) – dvě klubíčka 

  

 

 

 

Vysvětlivky: 

ŘO – řetízkové oko 

PRDS – přední reliéfní dlouhý sloupek 

ZRDS – zadní reliéfní dlouhý sloupek 

DS –dlouhý sloupek 

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

vynechat) 

https://www.elian.eu/vlnena-pletaci-prize-elian-country


Začínáme pružným okrajem 

Začala jsem řetízkem 34 ŘO – spojíme do kroužku. 

V další řadě háčkujeme do každého ŘO jeden DS.  

Zde zkuste, jestli Vám jde kroužkem protáhnout ruka. Pokud ne, začněte na víc ŘO – vždy by to však 

měl být sudý počet. 

V dalších řadách střídáme vždy 1 PRDS a 1 ZRDS. 

Takto uháčkujeme celý pružný okraj – celkem 15 řad.  

 

Tělo štuclíku 

Štuclík nyní musíme rozšířit. Háčkujeme 

jednu řadu: V, DS, V, DS, V, DS atd (celkem 

50 DS) 

Dále celé tělo štuclíku háčkujeme DS za třetí 

nitku. 

3 řady: DS do každého oka za třetí nitku. 

V následující řadě ještě naposledy 

rozšiřujeme: * V, 5DS, V, 5DS* 

 

Nyní háčkujeme 30 řad vždy DS do každého 

oka za třetí nitku.  

Zkuste, jestli Vám délka štuclíku bude 

vyhovovat – můžete uháčkovat i delší. 

 

Tělo štuclíku na konci zase zúžíme. 

*A, 5DS, A, 5DS* 

 

Další tři řady jen DS do každého oka za třetí 

nitku. 

V poslední řadě těla štuclíku háčkujeme 

*A,DS,A, DS* 

 

Nyní uháčkujeme jednu řadu klasických DS 

(ne za třetí nitku, ale klasicky) – jeden do 

každého oka. 

 



Pružný lem 

Štuclík opět ukončíme pružným lemem – 15 řad střídáme 1 PDRS a 1 ZRDS. 

 

Háčkovanou část máme hotovou. Už zbývá jen štuclík podšít a ozdobit. 

Podšívala jsem barevně ladící teplákovinou ba/el (95/5). Změříme si rozměry štuclíku v nejdelším a 

nejširším místě. – V mém případě asi 18 x 36 cm.  

Ustřihneme tedy dvojnásobnou šířku látky – 36x 36 cm. 

Látku po okraji sešijeme tak, aby nám vznikl tunel. Konec podšívky založíme a sešijeme se začátkem 

pružného okraje.  Otočíme a obdobně založíme a přišijeme i na druhé straně. 

 

Nyní můžeme lem trochu podkasat do těla štuclíku a na několika místech oba lemy zafixovat malými 

pevnými stehy. (není nutné) 

 

A už zbývá jen štuclík nazdobit podle své fantazie – můžeme ho pošít flitry, korálky, perličkami atd. 

Hotový štuclík můžete opatřit i šňůrkou a zavěsit si ho kolem krku. Aby šňůrka barevně ladila můžete 

ji obháčkovat zbytkem příze        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

https://www.facebook.com/PrizeElian/
http://www.vsv.cz/

