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Háčkovaná detská deka Sladký sen  

 

 

 

Potrebujeme: 

1 klbko LongColor Magic 200g / 750m (na fotke LongColor Magic od ColorfulLmadeshop číslo 028)   

Háčik  – 3,5 mm 

Približné rozmery: 80 x 80 cm pri návine 750m,  95 x 95 cm (návin 1000m)  
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Skratky  

PO – pevné oko 

RO – retiazkové očko 

KS – krátky stĺpik 

DS – dlhý stĺpik 

2DS – 2 x nahodený dlhý stĺpik 

PDS – polodlhý stĺpik 

** - roh – 3 DS, 2 RO, 3 DS 

Postup 

Začíname magickým kruhom. 

Rad 1 – 3 retiazkové očká (=1DS), 2 DS, *2 RO, 3 DS* - označené medzi * opakujeme ešte 2-krát, 2 
RO a pevným okom do vrchného retiazkového oka uzavrieme rad. 

Rad 2 – 3-omi pevnými očkami sa dostanete do rohu práce. Vždy začítane v rohu – jednoduchšie sa 
bude pracovať so vzorkou. Takže na začiatku každého radu sa pevnými okami dostaňte do rohu 
štvorca. **- roh (viď v skratkách), *1RO a toto opakujeme ešte 3x, riadok uzavrieme pevným okom. 

Rad 3-5 – Opäť sa presuňte pevnými očkami do rohu práce. **- roh, opakujeme vzor 3DS+1RO až po 
roh, kde použijete vzorku ** zo skratiek. Vždy na konci riadku uzavrieme pevným okom do 3. 
retiazkového očka z prvého DS. Takto urobíte nasledujúce tri rady. 

Rad 6 – 1 RO, ktoré sa nepočíta do celkového počtu očiek - do rohu *1KS, 2RO, 1KS*  a do každého 
DS alebo RO urobíme 1 KS krátky stĺpik v celom rade - počet očiek na jednej strane má byť 23 
vrátane prvého a posledného očka – čo sú rohové RO. 

Rad 7 – Do rohu štvorca uháčkujeme 1DS, 2RO, 1DS a následne do konca radu do každého očka 
urobíme DS – opakujeme vzorku z rohovej časti a sled DS až po ukončenie celého radu, ktorý 
uzatvoríme pevným okom. 

Rad 8 - ** - roh, *1 RO, 3DS do 4. očka* - opakujeme po nasledujúci roh a takto celý rad. 

Rad 9-12 – Začíname opäť v rohu - **- roh, opakujeme vzor 3DS+1RO až po roh, kde použijete 
vzorku ** zo skratiek.  

Rad 13 – ako Rad 6 

Rad 14 - 3 retiazkové očká (=1DS), 2 RO, 1DS, do každého očka po celej dĺžke radu háčkujeme DS – 
dlhé stĺpiky – roh *1DS, 2 RO, 1DS* a opäť dokončíme rad použitím radu DS + vzorky *roh* z tohto 
riadku. Uzavrieme pevným okom – každá strana má 49 očiek. 

Rad 15 – Začíname v rohu 3 retiazkové očká (=1DS), 2RO, 1DS a ďalej opakujeme po celej dĺžke 
1RO, vynecháte jedno očko, 1 DS do nasledujúceho očka. Roh *1DS, 2RO, 1DS* striedame so 
vzorom 1RO, vynecháte jedno očko, 1 DS do nasledujúceho očka až po ukončenie radu pevným 
okom. 

Rad 16 – ako rad 7. 

Následne 1x opakujeme rady 6-16  
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Rad 26 – ako Rad 8 

Rad 27-30 – uháčkujeme podľa vzorky radov 9-12 

Rad 31-33 – háčkujeme ako Rad 14-16 

1x opakovanie radov 26-33 

Rad 42 ako rad 7 

Rad 43 – posledný rad – začíname v rohu do medzery 2RO z predchádzajúceho radu urobíme * 
1DS, dva 2DS, 3RO, dva 2DS, 1DS* a ďalej pokračujeme vzorkou 1DS, **1PDS, 2KS, 1PO, 2KS, 
1PDS**, do nasledujúceho očka urobíme vzor ***2DS, 3RO, 2DS*** . Takto pokračujeme vzorkou **-** 
a špicom ***-*** až po nasledujúci roh kde urobíme vzor z rohu uvedený medzi *-*. Pokračujeme 
pozdĺž všetkých strán a uzavrieme 1PO. 

Nakoľko sme použili LongColor Magic klbko začistíme začiatočnú a koncovú nitku a môžeme 
blokovať. 

Odporúčame prácu blokovať aby krajová vzorka pekne vynikla. 

 

Minimálny návin 750m pre klbko, pri vyšších návinoch opakujte vzor 26-33 pokiaľ Vám stačí priadza. 

 
 

Ďakujem za Vašu priazeň a želám príjemnú zábavu 😊  

 


