
Háčkovaná vajíčka – králíčci 

 
 

Vhodné pro začátečníky 

potřebujete umět: polodlouhé sloupky, magický kroužek 
materiál: háček č. 3, ELIAN Nicky různé barvy, bezpečnostní oči 8mm, bezpečnostní čumáček 

11x17 mm, jehla na sešívání příze, duté vlákno (všechny tyto věci seženete v našem eshopu 

www.elian.eu ) 

 

ELIAN Nicky 

Příze z mikrovlákna Elian Nicky je vhodná na ruční pletení i háčkování. Vzhledem velmi 

připomíná bavlnu, ale na rozdíl od bavlny má krásný lesk. Tvoří velmi příjemné, hebké a lesklé 

úplety. ELIAN Nicky má certifikát pro děti do 3 let – ke stažení ZDE 

 

 

https://www.elian.eu/prize-elian-nicky-mikrovlakno
https://www.elian.eu/bezpecnostni-oci-8-mm-cerna-2ks
https://www.elian.eu/bezpecnostni-cumak-11x17-mm-cerna
https://www.elian.eu/bezpecnostni-cumak-11x17-mm-cerna
https://www.elian.eu/sada-6-jehel-na-sesivani-pleteniny-delka-9-cm
https://www.elian.eu/polstar-vypln-pes-dute-vlakno-40x40-cm-350-g-bila
http://www.elian.eu/
https://www.elian.eu/editor/image/stranky3_soubory/1/vsv-prize-do-3-let.pdf


Vysvětlivky: 

PDS – polodlouhý sloupek 

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  

Vajíčko 

Háčkujeme z ELIAN Nicky, začínáme háčkovat základní placku až dojdeme do 8. řady, kde se 

bude střídat úsek *V,6 PDS*. Poté uháčkujeme 3 řady kolem dokola a pak opět ubíráme podle 

schématu *A, 6PDS*A…  

1. ř.: Do MK 6 PDS 

2.  Do každého PDS V (celkem 12 PDS) – označíme si označovačem nebo barevnou 

bavlnkou začátek a dál háčkujeme do spirály (neukončujeme řadu) 

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 PDS jeden PDS (celkem 48 PDS) 

10. ř.: Do každého PDS jeden PDS (celkem 48 PDS) 

11. ř.: Do každého PDS jeden PDS (celkem 48 PDS) 

12. ř. a dál: Ubíráme podle schématu *A, 6 PDS* A, ….  

Sháčkováváme vždy pouze přední nit z obou sloupků. 

Schéma ubírání nemusí vycházet úplně přesně po 

řadách, ale tím, že háčkujeme do spirály to není problém.  

Během práce nasadíme bezpečnostní oči a čumáček. Následně vejce/tělo králíka vycpeme 

dutým vláknem a dále zužujeme, dokud nezbývá cca 18 očí v jedné řadě. 

V této chvíli již dál neháčkujeme. Prošijeme očka všech PDS zbytkem příze (použijeme 

plastovou jehlu na sešívání pleteniny) a stáhneme. Na konci uděláme uzel a konec příze 

schováme dovnitř do těla. 

 

 



Uši 

Tento díl háčkujeme 2x – zvolíme barvu ELIAN Nicky podle své fantazie. Můžeme střídat 

dvě barvy (v mém případě jsem barvy střídala vždy po dvou řadách) 

1. ř.: 8 PDS do MK 

2. ř.: do každého PDS V (16 PDS) 

3. ř. : do každého PDS jeden PDS (16 PDS) 

4. ř.: do každého PDS jeden PDS, ale vždy vpředu a vzadu 

uprostřed jeden PDS ubereme (14 PDS) – místo ubírání 

je označeno žlutým puntíkem na obrázku. 

5. ř.: do každého PDS jeden PDS, ale vždy vpředu a vzadu 

uprostřed jeden PDS ubereme (12 PDS) – místo ubírání 

je označeno žlutým puntíkem na obrázku. 

6. ř.: do každého PDS jeden PDS (12 PDS) 

7. ř.: do každého PDS jeden PDS (12 PDS) 

8. ř.: do každého PDS jeden PDS (12 PDS) 

9. ř.: do každého PDS jeden PDS (12 PDS) 

 

Takto je díl hotový. Nejdříve ho dole přeložíme a prošijeme zboku – ucho se tím lépe 

vytvaruje – a pak ho přišijeme k tělu.  

 

 

Nohy 

Tento díl háčkujeme 2x – zvolíme dvě barvy ELIAN Nicky podle své fantazie.  

První barva (na obrázku růžová): 

1. ř.: 8 PDS do MK 

2. ř.: do každého PDS V (16 PDS) 

3. ř. : do každého PDS jeden PDS (16 PDS) 

4. ř.: Sháčkujeme každý čtvrtý PDS *A, 3 PDS,*  (12 PDS) 

5. ř.: Sháčkujeme každý šestý PDS *A, 5 PDS,* (10 PDS) 

Vzniklý útvar vycpeme dutým vláknem.  

Vyměníme barvu příze (na obrázku žlutá) a háčkujeme dále 

dokola cca 8 cm.   



Tuto žlutou část již nevycpáváme. Nyní 

ukončíme háčkování a vezmeme si opět 

plastovou jehlu na sešívání pleteniny. Žlutou 

část na konci sešijeme. Pak ji přeložíme 

napůl a sešijeme po stranách (viz obrázek). 

 

Potom přišijeme k tělu zajíčka.  

 

 

Ocásek 

Ocásek je dělaný jako malá bambulka – doporučuji tvořit přes vidličku. 

 

Ocásek přišijeme a postavička je hotová        



                          

 

 

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 velikonočními zajíčky 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/

