
Háčkované ozdoby na vánoční stromeček 

 

Z ELIAN Nicky a ELIAN Sofi 

 

 

 

 



 

Materiál:  

Háček 3,5 

Po jednom klubíčku: 

ELIAN Nicky bílá 208  

ELIAN Nicky červená 207 

ELIAN Nicky zelená 10026 

zbytek ELIAN Nicky hnědá 1182, zbytek ELIAN Nicky pleťová 10284, zbytek ELIAN NICKY žlutá 10333 

nebo umělé vlásky 

ELIAN Sofi zlatá 125 

Korálky a bižuterie na dozdobení (řetízek,  

Silná jehla na šití vlny 

Duté vlákno, trochu bílého filcu 

2 zápalky 

 

Tip: ELAIN Nicky má 42 barevných variant – ozdoby můžete ladit třeba do modra v kombinaci se 

stříbrnou Sofi 255 nebo do přírodních tónů v kombinaci s měděnou Sofi 4876 

 

        

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) 
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Háčkovaný stromeček 

Tento stromeček je vhodný i pro naprosté začátečníky, kteří se 

háčkovat teprve učí. 

Jedinou techniku, kterou na tento stromeček potřebujete znát je 

pružný řetízek. 

(jednoduchý návod např. zde: 

https://www.instagram.com/p/CGQf8UnAe6_/ ) 

 

Připravíme si 60 cm zeleného řetízku (ELIAN Nicky 207) a cca 8 cm 

hnědého řetízku (ELIAN Nicky 1182) 

 

 

Nyní si nakreslíme na papír tvar stromečku: 

Postupně zelený řetízek skládáme od shora dolů a 

prošíváme tak, abychom získali požadovaný tvar. 

 

Stejným způsobem potom přišijeme i hnědý kmen 

stromu. 

Stromeček dozdobíme korálky, na špici stromu 

našijeme hvězdu (z filcu nebo bižuterie) 

Přidáme háček na zavěšení. 
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Háčkovaná půlkoule s andělem 

Háčkujeme červenou ELIAN Nicky (207) stejně, jako kdybychom háčkovali jednoduchou čepici.  

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. 

 

Prvních 10 řad je základní placka: 

1. řada: Do MK uděláme 6 KS (6) 

2. řada: Do každého KS V (12)  

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

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

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

6. řada: Do každého pátého KS V (36) 

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

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

9. řada: Do každého osmého KS V (54) 

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

11. – 20. řada: KS do každého KS (v každé řadě 60) 

Práci neukončujeme. 

 

Dále háčkujeme vnitřek koule bílou ELIAN Nicky (208) 

 

Prvních 10 řad je základní placka: 

1. řada: Do MK uděláme 6 KS (6) 

2. řada: Do každého KS V (12)  

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

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

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

6. řada: Do každého pátého KS V (36) 

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

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

9. řada: Do každého osmého KS V (54) 

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

11. – 18. řada: KS do každého KS (v každé řadě 60) 

 

 

 

 

 



Nyní si vezmeme červenou „mističku“ a na lícovou stranu vyšijeme zlaté hvězdičky (Elian Sofi 125). 

 

 

Poté sháčkujeme bílou a červenou mističku k sobě červenou ELIAN Nicky (60 KS) – proto jsme 

předtím červenou neukončovali. Pokud chcete, můžete vnitřek koule vycpat trochou dutého vlákna. 

 

Anděl 

Nyní použijeme pleťovou ELIAN Nicky (10284) a háčkujeme hlavičku anděla. Během háčkování 

hlavičku anděla vycpáváme dutým vláknem. 

 

1. řada: Do MK uděláme 6 KS (6) 

2. řada: Do každého KS V (12)  

3. řada: Do každého KS uděláme 1 KS  (12) 

4. řada: Do každého KS uděláme 1 KS  (12) 

5. řada: Opakujeme * KS, KS, A* (9) 

6. řada: Opakujeme * KS, A* (6) 

Vyměníme pleťovou za bílou (Elian Nicky 208) a háčkujeme tělo anděla 

7. řada: do každého KS jeden KS (6) 

8. řada: do každého KS jeden KS (6) 

9. řada: Do každého třetího KS V (8) 

10. řada: Do každého druhého KS V (12) 



11. řada: Do každého třetího KS V (16) 

12. řada: Do každého osmého KS V (18) 

13. – 24. řada: Do každého KS jeden KS (18) 

 

Křídla (2 ks) – zlatá Elian Sofi (125) 

1. Řada: 6 KS do MK (6) 

2. Řada: Do každého KS V (12) ukončíme kruh a uháčkujeme v této řadě dál 3 ŘO 

3. Řada: práci otočíme a háčkujeme 3 KS do ŘO z předchozí řady a dále KS, KS, V, KS, KS, V, řadu 

zakončíme pevným okem 

4. Řada: práci otočíme a háčkujeme KS, KS, KS, KS, V, KS, KS, KS, KS, KS a 3 ŘO 

5. Řada: práci otočíme a háčkujeme KS do každého KS, řadu zakončíme pevným okem jedno oko 

za pevným okem ze 3. řady 

 

Teď andělíčkovi přišijeme oči, připevníme vlasy (zbytek žluté ELIAN Nicky 10333 – rozčešeme, nebo 

umělé vlasy) a uháčkujeme čelenku (pružný řetízek ze zlaté ELIAN Sofi kolem obvodu hlavy). 

Přišijeme andělovi křídla a tělo vycpeme do půlky dutým vláknem. 

Andělíčkovi uháčkujeme ruce a nohy. – vždy pružný řetízek zakončený korálkem – a připevníme k tělu 

anděla. 

 

Nyní andělíčka posadíme a přišijeme k vnitřní bílé části polokoule. Přišitím zároveň zamezíme tomu, 

aby duté vlákno z horní poloviny těla vypadlo ven. 
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Vánoční koule 

Jednoduchá vánoční ozdoba. Opět háčkujeme 

podobně jako jednoduchou čepici. 

 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. 

 

Prvních 7 řad háčkujeme základní placku z červené 

ELIAN Nicky (barva 207) 

1. řada: Do MK uděláme 6 KS (6) 

2. řada: Do každého KS V (12)  

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

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

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

6. řada: Do každého pátého KS V (36) 

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

Nyní vyměníme červenou za bílou ELIAN Nicky (barva 208) 

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

9. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

10. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

Nyní vyměníme bílou za zlatou ELIAN Sofi (barva 125) 

11. řada: řada: Do každého KS jeden KS (48) 

12. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

13. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

Nyní vyměníme zlatou ELIAN Sofi opět za bílou ELIAN Nicky (barva 208) 

14. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

15. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

16. řada: Do každého KS jeden KS (48) 

Vyměníme bílou za červenou ELIAN Nicky (barva 207). Kouli postupně vycpáváme dutým vláknem. 

17. řada: Opakujeme *6 KS, A* (42) 

18. řada: Opakujeme *5 KS, A* (36) 

19. řada: Opakujeme *4 KS, A* (30) 

20. řada: Opakujeme * 3 KS, A* (24) 

21. řada: Opakujeme *2KS, A* (18) 

22. řada: Opakujeme * KS, A* (12) 

23. řada: 6A (6) – práci ukončíme, uděláme uzel a konec zatáhneme dovnitř. 

Do zlatého pruhu vyšijeme zbytkem červené  ELIAN Nicky (barva 207) celkem 8 hvězdiček 

v pravidelných rozestupech.  



Háčkovaný bubínek 

 

Začínáme háčkovat bílou ELIAN Nicky (barva 208) 

– 2 ks placky 

1. řada: Do MK uděláme 6 KS (6) 

2. řada: Do každého KS V (12)  

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

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

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

6. řada: Do každého pátého KS V (36) 

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

 

Práci odložíme a háčkujeme červenou ELIAN 

Nicky (207) tělo bubnu. 

 

Uděláme si pružný řetízek ze 42 KS a spojíme do 

kruhu. Uháčkujeme dalších 9 řad (vždy KS do KS – 

v každé řadě 42 KS) 

 

Nyní si vezmeme zelenou Elian Nicky (barva 10026) a na obou stranách sháčkujeme bílou a červenou 

část. Během práce vycpeme bubínek dutým vláknem. Na obou stranách háčkujeme ještě další 

zelenou řadu – zadní reliéfní sloupky přes červenou.  

Dozdobíme zlatou ELIAN Sofi  (barva 125) – šijeme vždy cik – cak podle fotky. 

 

Bubínek dozdobíme dvěma zápalkami – jako paličky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háčkované hodiny 

Začínáme odspodu. Háčkujeme ELIAN Nicky (208 – bílá). 

Uháčkujeme pružný řetízek – 15 ok. Dále háčkujeme 

obdélník 5 řad. Tento obdélník obháčkujeme 2x dokola. 

Vyměníme bílou barvu za zelenou (ELIAN Nicky 10026) – 

háčkujeme 2 řady zelenou. 

Dále dvě řady červenou (ELIAN Nicky 207) 

Další dvě řady bílou (ELAIN Nicky 208) 

Další dvě řady zelenou (ELAIN Nicky 10026) 

Další dvě řady červenou (ELAIN Nicky 207) 

 

Nyní začínáme ubírat. V každé řadě ubereme vždy 

rovnoměrně 4 KS. Místa ubrání jsou vyznačena na spodním 

obrázku černými tečkami (stejně ubíráme 2 KS vzadu). 

 

Opět střídáme barvy podle předchozího schématu. Vždy od 

každé barvy dvě řady KS. Během háčkování hodiny 

vycpáváme dutým vláknem. Nezapomeneme před 

uzavřením těla hodin dolů provléknout 20 cm řetízek. 

 

 

Nyní si vezmeme zlatou ELIAN Sofi (125) – Uháčkujeme 2 malé obdélníčky (6 ok, 5 řad) a sešijeme je 

jako závaží na řetízku. 

 

 

Nyní uháčkujeme ze zlaté ELIAN Sofi (125) střechu 

hodin. Začínáme 7 ŘO, řetízek obháčkujeme kolem 

dokola, na konci a na začátku háčkujeme V (celkem 

16 KS.) Takto háčkujeme asi 15 cm dlouhý „tunel“, 

který pak přišijeme místo střechy. 

Nakonec vystřihneme z bílého filcu kolečko (moje 

má průměr 4,5 cm ale klidně může mít i 5 cm). Na 

kolečko jsem vyšila černou nití ciferník a bílou nití 

jsem ho přišila k hodinám.  

 

 



 

Těšíme se na Vaše komentáře, a hlavně na fotky ☺  

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

Budu ráda, pokud tento návod budete sdílet dál. 

Pochlubit se můžete i na Instagramu  #prizeelian 

 https://www.instagram.com/vsv_prize_elian/  
  

 

Kristýna Vondráčková 

www.vsv.cz   
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