
Chrastítko – muchomůrka 

Pracovní verze návodu. 

 

 

 

 



úroveň: mírně pokročilý (potřebujete umět: řetízek, krátké sloupky, základní placku, 

přidávat, ubírat, příp. magické oko) 

materiál: Elian Nicky 208 (bílá), Elian Nicky 207 (červená), Elian Nicky 4198 (šedá) – jemná 

akrylová příze v široké škále barev, na omak připomíná bavlnu, ale je jemnější.  

 

alternativou je 100% bavlněná Elian Scarlet (208, 207 a 1740) 

 

molitanová drť na vycpání, výztuha nohy (vatová tyčinky, tyčinka do tavicí pistole apod. – 

nemusí být), 3 ks chrastítko (použila jsem 28 mm) – k dostání v galanterii. 
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Vysvětlivky: 

MO – magické oko)  

KS – krátký sloupek 

ŘO – řetízkové oko 

PO – pevné oko 

V – přidávat - rozháčkovat 2 sloupky do jednoho oka 

A – ubírat - sháčkovat 2 oči do jednoho sloupku (alternativou je příslušné oko vynechat) 

 

Noha 

Háčkujeme bílou barvou (Elian Nicky 208) 

1. ř.: 6 KS do MO – celkem 6 KS 

2. ř.: Do každého KS V – celkem 12 KS 

3. ř.: Do každého druhého KS V – celkem 18 KS 

4. ř.: Do každého třetího KS V – celkem 24 KS 

5. ř.: Do každého čtvrtého KS V – celkem 30 KS 

6. ř.: Do každého pátého KS V – celkem 36 KS 

7. ř.: Do každého KS zase jeden KS – celkem 36 KS 

8. ř.: Do každého šestého  KS A – celkem 30 KS 

Nyní dáme do vznikající nohy kousek molitanové drtě a první chrastítko. 

9. ř.: Do každého pátého KS A – celkem 24 KS 

10. ř.: Do každého čtvrtého KS A – celkem 18 KS 

11. ř.: Do každého třetího KS A – celkem 12 KS 

12. ř. a dál: už nepřidáváme ani neubíráme, háčkujeme po 12 KS v každé řadě až do výšky 

nohy cca 11 cm 

Nohu pevně vycpeme molitanovou drtí, pokud je potřeba, tak vyztužíme, aby se neohýbala. 

 

 

 

 



 

 

Prstenec 

Háčkujeme bílou barvou (Elian Nicky 208) 

Uháčkujeme řetízek 11  ŘO, spojíme do kroužku. Do každého ŘO uháčkujeme KS. – celkem 

12 KS. Do každého KS v další řadě uháčkujeme 2 KS (V) – celkem 24 ok. 

Prsten pevně přišijeme k noze asi ve dvou třetinách výšky nohy. 

 

 

 

 



Klobouk – spodní část 

Háčkujeme bílou barvou (Elian Nicky 208) 

Uháčkujeme základní placku (14 řad) : 

1. ř.: 6 KS do MO – celkem 6 KS 

2. ř.: Do každého KS V – celkem 12 KS 

3. ř.: Do každého druhého KS V – celkem 18 KS 

4. ř.: Do každého třetího KS V – celkem 24 KS 

5. ř.: Do každého čtvrtého KS V – celkem 30 KS 

6. ř.: Do každého pátého KS V – celkem 36 KS 

7. ř.: Do každého šestého KS V – celkem 42 KS 

8. ř.: Do každého sedmého KS V – celkem 48 KS 

9. ř.: Do každého osmého KS V – celkem 54 ok 

10. ř.: Do každého devátého KS V – celkem 60 ok 

11. ř.: Do každého desátého KS V – celkem 66 ok 

12. ř.: Do každého jedenáctého KS V – celkem 72 ok 

13. ř.: Do každého dvanáctého KS V – celkem 80 ok 

14. ř.: Do každého třináctého KS V – celkem 86 ok 

Nyní si připravíme „lupeny“ zespodu klobouku. 

Uháčkujeme ze šedé Elian Nicky (4198) řetízek na šířku právě vytvořené základní placky – 

celkem 5ks. 

Tyto řetízky našijeme v pravidelných rozestupech šedou přízí na lícovou stranu základní 

placky. 

 

Klobouk – horní část 

Háčkujeme červenou barvou (Elian Nicky 207) 

Uháčkujeme základní placku (12 řad) a následující 3 řady už nepřidáváme. 

1. ř.: 6 KS do MO – celkem 6 KS 

2. ř.: Do každého KS V – celkem 12 KS 

3. ř.: Do každého druhého KS V – celkem 18 KS 

4. ř.: Do každého třetího KS V – celkem 24 KS 

5. ř.: Do každého čtvrtého KS V – celkem 30 KS 

6. ř.: Do každého pátého KS V – celkem 36 KS 

7. ř.: Do každého šestého KS V – celkem 42 KS 

8. ř.: Do každého sedmého KS V – celkem 48 KS 

9. ř.: Do každého osmého KS V – celkem 54 KS 



10. ř.: Do každého devátého KS V – celkem 60 KS 

11. ř.: Do každého desátého KS V – celkem 66 KS 

12. ř.: Do každého jedenáctého KS V – celkem 72 KS 

13. – 15- ř.: Už nepřidáváme, do každého KS vždy jeden KS – celkem 72 KS v každé řadě. 

Konec uzavřeme PO. Přízi neustřihneme, použijeme ji pak na sháčkování horní a spodní  části 

klobouku. 

 

Puntíky 

Háčkujeme bílou barvou (Elian Nicky 208) 

6-8 KS do MK, uzavřít PO 

Celkem uháčkujeme asi 12 puntíků, které rovnoměrně našijeme na horní část klobouku. 

 

Nakonec sháčkujeme spodní a horní část klobouku červenou barvou. Před uzavřením otvoru 

ještě dovnitř do klobouku vložíme 2 ks chrastítka a rovnoměrně vycpeme molitanovou drtí. 

Nakonec pevně přišijeme ke klobouku nohu. 

 

 

 

Tip: Zkuste i jiné druhy hub   

 

Těším se na Vaše komentáře, připomínky a hlavně fotky 

  

https://www.facebook.com/groups/2025930950759544/  

 

Návod je určen pro soukromé použití, jde o pracovní 

verzi, prosím nikde jej zatím nešiřte. Děkuji.  

Kristýna  
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