Prázdninové tvoření

Léto v zahradě

1 čtverec = 8 cm x 8 cm, pozn.: pokud
po uháčkování prvního čtverce máte větší
rozměry, zvolte menší háček; pokud máte
naopak rozměr menší, zvolte větší háček.

Změna doplňků v závislosti na sezóně je oblíbená u těch, kdo se neradi nudí
pohledem na stejné prostředí. Barevné lehátko ocení ti, kteří rádi proměňují své
okolí.

Celkem pro lehátko uháčkujeme 65 čtverců
podle rozkresu A – pracujeme podle barevného rozdělení řad: 11x A, 11x B, 11x C, 10x
D, 11x E a 11x F. Čtverce poskládáme po 5ti

do 13 řad podle fotografie. Sháčkujeme
nebo sešijeme přírodní přízí k sobě. Pravý
kraj obháčkujeme řadou dlouhých sloupků
zelenou (jablíčkovou) a přírodní přízí. Druhý
kraj – obháčkujeme modrou a přírodní přízí.
Kratší kraje (horní i spodní) obháčkujeme
obloučkovým vzorem. Pevným okem navážeme v kraji přírodní přízi, do stejného místa uháčkujeme krátký sloupek, vynecháme

jedno oko předešlé řady (kraje čtverce) a ob
jeden tedy vpíchneme 6 dlouhých sloupků,
1 krátký sloupek vpíchneme ob další oko
předešlé řady*, postup od * k * opakujeme
do konce řady. Stejně zvýrazníme i druhý
kratší kraj. Díl přišijeme na látkový díl.

Připravila: Věra Brusnická
Foto: MEZ Crafts Czech Republic s.r.o.
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Lehátko
3

Rozměry
45 x 105 cm

Materiál
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✔ 200 g přírodní (natural 00105)

4
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příze

1

✔ 100 g zelené (apple 00205) příze
✔ 100 g modrá (ocean 00400) příze
✔ 50 g tmavě modrá (petrol 00391)
příze

✔ 50 g svěží zelená (spring green
✔
✔
✔

00389) příze
50 g tyrkysová (turquoise 00397)
příze
50 g světle modrá (marine 00124)
příze zn. Schachenmayr Catania
(50 g = 125 m, 100 % bavlna)
háček č. 2,5
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Vzor

A
- pevné oko
- řetízkové oko

I. A

- dlouhý sloupek
- 4 dlouhé sloupky vpichujeme do jednoho místa a spojíme v jeden

I. háčkovaný čtvercový vzor –
háčkujeme 1. – 4. řadu podle barev:
A (11x) – 1. ř.: modrá, 2. ř.: svěží zelená, 3. ř.: tyrkysová, 4. ř.: přírodní
B (11x) – 1. ř.: modrá, 2. ř.: světle modrá, 3. ř.: svěží zelená, 4. ř.:
přírodní
C (11x) – 1. ř.: svěží zelená, 2. ř.:
modrá, 3. ř.: světle modrá, 4. ř.:
přírodní
D (10x) – 1. ř.: světle modrá, 2. ř.
tmavě modrá, 3. ř.: zelená (jablíčko- pevné
oko
vá),
4. ř.: přírodní
E (11x) – 1. ř.: tyrkysová, 2. ř.: zelená
- řetízkové
(jablíčková),
3. ř.:oko
tmavě modrá, 4. ř.:
přírodní
F (11x) – 1. ř.: zelená (jablíčková),
2.-ř.:dlouhý
tyrkysová,
3. ř.: modrá, 4. ř.:
sloupek
přírodní

Zkušební vzorek:
- 3 dlouhé sloupky vpichujeme do stejného místa

20 www.ona-vi.cz

- 4 dlouhé sloupky vpichujeme do jednoho místa a spojíme v jeden
Připraveno ve spolupráci s MEZ Crafts Czech Republic s.r.o., www.mezcrafts.cz.
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