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• přírodní lýko 
• 5 krátkých jehlic č. 3 
• háček č. 2,5 
• umělé vajíčko mající „v pase“ 12cm 
• mašlička 
• špejle 
• 2 modré dřevěné korálky 
• 1 červený korálek 
 
Zkratky: hl. – hladce, nah. – nabrat nit mezi oky a uplést anglicky, 2spl. hl. – spleteme 2 oka hladce, ks 
– krátký sloupek, ds – dlouhý sloupek, řo – řetízkové oko. Háčkovanou řadu začínáme 1 řo, který 
nahrazuje 1. ks a kruhovou řadu končíme so. 
 
Postup:  
 
Pletené vajíčko: 
Na 4 krátké jehlice nahodíme celkem 8 ok. Pleteme stále hladce, dokola. 1. řada: (1hl., 1nah., 1hl.) 4x; 
12 ok. 2. řada: (1nah, 3hl.) 4x; 16 ok. 3. řada: (1nah, 2hl., 1nah., 2hl.) 4x; 24 ok. 4. řada: hl. 5. řada: 
(3hl., 1nah., 3hl.) 4x; 28 ok. 6. – 17. řada: hl. 18. řada: (2hl., 2spl. hl. 2hl.) 4x; 24 ok. Vložíme plastové 
vajíčko širší stranou dolů. 19. -22. řada: hl. 23. řada: (2hl., 2spl. hl., 2hl.) 4x; 20 ok. 24. řada: hl. 25. 
řada: (2hl., 2spl. hl., 1hl.) 4x; 16 ok. 26. řada: hl. 27. řada: (1hl., 2spl. hl., 1hl.) 4x; 12 ok. Oka sejmeme 
na pomocnou nit a pevně svážeme.  
 
Háčkovaný klobrďólek: 
Uděláme zátažné oko. 1. řada: 6 ks. 2. řada: 2 ks do každého ks minulé řady; 12 ks. 3. řada: (1ks, 2ks 
do 1ks) 6x, 18 ks. 4. řada: (1ks, 2ks do 1ks, 1ks) 6x; 24 ks. 5. řada: (1ks, 2ks do 1ks, 2ks) 6x; 30 ks. 6. 
řada: 30 ks háčkovaných za zadní nit. 7. -10. řada: 30ks. 11. řada: 3řo, (2ds, 7řo, vynechat 1ks) 9x, 
2ds, 3řo, so. 12. řada: (3řo, 1ks do volného ks) 10x. 3řo poslední řady vedeme po rubové straně 
klobrďólku a ks přiháčkováváme střed 7řo minulé řady.  
 
Konce lýka ponecháme na rubové straně, pokud je dobře utáhneme, není třeba je ani svazovat. 
Klobrďólek švihákovi připevníme k jeho hlavince a přišijeme korálková očka i pusinu. Na spodní straně 
vpíchneme do vajíčka špejli. 
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