
Háčkovaný pyžamožrout 

„Soft Kitty“ 

 
 

potřebujete umět: polodlouhé sloupky, magický kroužek, příp. pružný řetízek 
materiál: háček č. 3,5 a č. 8, ELIAN Soft Kitty světle růžová– 1 klubíčko, ELIAN Baby smetanová– 2 

klubíčka, bezpečnostní oči 26 mm a čumáček 20x25 mm, zbytek černé příze, brzdička se dvěma dírkami, 

jehla na sešívání příze, duté vlákno, kousek růžového filcu nebo úpletu, lak na vlasy 



ELIAN Soft Kitty 

 

ELIAN Baby 



Vysvětlivky: 

PDS – polodlouhý sloupek 

ŘO – řetízkové oko 

MK – magický kroužek 

V – rozháčkovat  jeden sloupek na 2 sloupky 

A – sháčkovat 2 sloupky do jednoho (sháčkováváme vždy jen za přední nit) 

* - úsek mezi hvězdičkami – opakujeme  

Hlava 

Háčkujeme z ELIAN Baby, začínáme háčkovat základní placku až dojdeme do 12. řady, kde se 

bude střídat úsek *V,10 PDS* - poté uháčkujeme 7 řad kolem dokola a pak opět od 20. řady 

stejným způsobem, jako jsme předtím přidávali, ubíráme: 

1. ř.: Do MK 6 PDS 

2. ř.: Do každého PDS V (celkem 12 PDS) 

3. ř.: Do každého druhého PDS V (celkem 18 PDS) 

4. ř.: Do každého třetího PDS V (celkem 24 PDS) 

5. ř.: Do každého čtvrtého PDS V (celkem 30 PDS) 

6. ř.: Do každého pátého PDS V (celkem 36 PDS) 

7. ř.: Do každého šestého PDS V (celkem 42 PDS) 

8. ř.: Do každého sedmého PDS V (celkem 48 PDS) 

9. ř.: Do každého osmého PDS V (celkem 54 PDS) 

10. ř.: Do každého devátého PDS V (celkem 60 PDS) 

11. ř.: Do každého desátého PDS V (celkem 66 PDS) 

12. ř.: Do každého jedenáctého PDS V (celkem 72 PDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ř. – 19. řada: Do každého PDS jeden PDS – celkem vždy 72 v každé řadě 

20. ř.: Do každého dvanáctého PDS A (*A, 11 PDS*) – ceklem 66 PDS 

21. ř.: Do každého jedenáctého PDS A (*A, 10 PDS*) - celkem 60 PDS 

22 ř.: Do každého desátého PDS A (*A, 9 PDS*) - celkem 54 PDS 

23. ř.: Do každého devátého PDS A (*A, 8 PDS*) - celkem 48 PDS 

24. ř.: Do každého osmého PDS A (*A, 7 PDS*) - celkem 42 PDS 

25. ř.: Do každého sedmého PDS A (*A, 6 PDS*) - celkem 36 PDS 

 

 

V této chvíli práci přerušíme, nasadíme kočičce bezpečnostní oči a kouli vycpeme dutým 

vláknem. 

 

 

26. ř.: Do každého šestého PDS A (*A, 5 PDS*) - celkem 30 PDS 

27. ř.: Do každého pátého PDS A (*A, 4 PDS*) - celkem 24 PDS 

28. ř.: Do každého čtvrtého PDS A (*A, 3 PDS*) - celkem 18 PDS 

 

Pokud je potřeba, ještě přidáme výplň a kouli dále uzavíráme. 

 

29. ř.: Do každého třetího PDS A (*A, 2 PDS*) - celkem 12 PDS 

30. ř.: Do každého druhého PDS A (*A, 1 PDS*) - celkem 6 PDS 

31. ř.: Kouli uzavřeme 

 

 

Uši 

Tento díl háčkujeme 4x, měl by nám vždy vzniknout trojúhelník. 

1. ř.: pružný řetízek 9 PDS (alternativou je 9 ŘO a potom do každého jeden PDS) 

2. ř.: z každé strany ubereme zkraje jeden PDS – 7 PDS  

3. ř.: z každé strany ubereme zkraje jeden PDS – 5 PDS 

4. ř.: z každé strany ubereme zkraje jeden PDS – 3 PDS 

5. ř.: z každé strany ubereme zkraje jeden PDS – 1 PDS 

 

 

Vždy dva dílky přiložíme k sobě lícovou stranou ven a sháčkujeme dohromady. Volné nitky 

zataháme dovnitř, čímž uši trochu vycpeme. Nakonec vystřihneme z růžové plsti nebo úpletu 

trojúhelníčky menší než jsou uši, zaoblíme jim rohy a našijeme na uši. 

Vzniknou nám dvě uši, které našijeme k hlavě.  



Čumáček 

1. ř.: pružný řetízek 5 PDS (alternativa je 5 ŘO a potom do každého jeden PDS) 

2. ř.: háčkujeme kolem dokola, v rozích vždy přidáme 1 PDS (celkem tedy v této řadě 

přidáme 4 PDS) 

3. ř.: háčkujeme kolem dokola, v rozích vždy přidáme 1 PDS (celkem tedy v této řadě 

přidáme 4 PDS) 

4. ř.: háčkujeme kolem dokola, v rozích vždy přidáme 1 PDS (celkem tedy v této řadě 

přidáme 4 PDS) 

5. ř.: háčkujeme kolem dokola, v rozích vždy přidáme 1 PDS (celkem tedy v této řadě 

přidáme 4 PDS) 

6. ř.: háčkujeme kolem dokola, v rozích vždy přidáme 1 PDS (celkem tedy v této řadě 

přidáme 4 PDS) 

  

Připevníme bezpečnostní čumáček, zataháme nitky dovnitř, celý díl vycpeme dutým 

vláknem a přišijeme k hlavě.  

Nyní si vezmeme zbytek černé barvy a dle obrázku vyšijeme pod čumáček čárku. 

Potom připevníme kočičce vousy – na každé straně provlékneme symetricky dva černé 

kousky příze, přeložíme a zavážeme na 2 uzly (vzniknou tedy 4 volné konce). Vousy 

můžeme hodně nalakovat lakem na vlasy (nebo např. natřít lepidlem zn. Herkules) a 

upravit do požadovaného tvaru (vyrovnat). Alternativou je vousy vyšít. 

 

Tělo 

Háčkujeme z příze ELIAN Soft Kitty háčkem č. 8 

Začínáme pružným řetízkem 32 PDS, který spojíme do kruhu. (nebo 32 ŘO spojit do kruhu 

a do každého jeden PDS). 

Háčkujeme tělo pyžamožrouta kolem do kola PDS dokud nám stačí klubíčko.  

Poslední cca 4 metry si necháme na šňůrku, kterou budeme tělíčko zavírat. 

Tělo našijeme k hlavě (příze je poměrně silná, použijeme raději nit podobného odstínu). 



Šňůra 

Ze zbytků příze ELIAN Soft Kitty vytvoříme šňůru cca 70 cm. Buď 

můžeme udělat jen pružný řetízek nebo kroucenou šňůru. 

(videonávody např. na youtube). Šnůru provlékneme poslední řadou 

tělíčka vždy cik cak kolem každého sloupku. Konec šňůry směrujeme 

doprostřed dozadu. Konce šňůrky opatříme brzdičkou nebo 

zavážeme na kličku.   

 

Nohy 

Háčkujeme z příze ELIAN Baby, 2x 

1. ř.: 6 PDS do MK 

2. ř.: Do každého PDS V (celkem 12 PDS) 

3. ř.: Do každého druhého PDS V (celkem 18 

PDS) 

4. ř. : Každý sedmý sloupek sháčkujeme 

dohromady (12 PDS) 

5. ř.: Každý pátý sloupek sháčkujeme 

dohromady (8 PDS) 

Rozšířenou část lehce vycpeme dutým vláknem. 

6. ř. a dál:  Dále háčkujeme do spirály PDS do 

každého PDS až do požadované délky nohy.  

(V mém případě asi 12 cm) 

Nohy nahoře zašijeme a přišijeme k tělu na třetí 

řadu odspodu. 

 

Ruce 

Háčkujeme z příze ELIAN Baby, 2x 

1. ř.: 8 PDS do MK 

2. ř. a dál: Dále háčkujeme do spirály PDS do každého PDS až do požadované délky ruky. 

(V mém případě cca 9 cm) 

Ruce nahoře zašijeme a přišijeme k tělu. 

 



Ocásek 

Háčkujeme z příze ELIAN Baby, 1x 

1. ř.: 6 PDS do MK 

2. ř. a dál: Dále háčkujeme do spirály PDS do každého PDS až do požadované délky ruky. 

(V mém případě cca 10 cm) 

 

Ocásek nahoře zašijeme a přišijeme k tělu. 

 

 

 

Tento návod můžete volně šířit.  Prosím, sledujte nás: 

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

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

Pochlubte se nám svými kočičími pyžamožrouty přímo na našich sociálních sítích nebo užijte 

#prizeelian 

Kristýna Vondráčková 

www.elian.eu  

https://www.facebook.com/PrizeElian/
https://www.instagram.com/vsv_prize_elian
http://www.elian.eu/

