
Háčkovaná panenka  

 
Materiál: béžová ( 1 klubíčko), sv. růžová (1 klubíčko), tm. růžová (zbytek), ( 50g/152 m  - Elian Nicky, VSV Pilníkov, 100 % 

akryl)  

                      Hnědá (1 klubíčko) – Scarlet 100% bavlna (VSV Pilníkov 290m/100g)- na vlasy – Camillu a Linome bych 
nedoporučovala, jsou silnější a panenka už i tak má dost husté vlasy  

                      Vatelin (rouno), PES kuličky na vycpání                   

                     Nit na sešití  

                     Háček č. 4 na přízi (ne na vlnu) 

                     Bezpečnostní očička (černá, velikost 6 mm)- já jsem je pořídila tady: http://www.fler.cz/micromyska-material 

                    Mašličky, knoflíčky………… na dozdobení 

                    Černá Sněhurka na vyšití pusy  

Háčkujeme krátkými sloupky (kr.s.), do kroužku spojíme přes pevné oko, každou řadu začínáme dvěma řetízkovými oky (ř.o.) 
(do počtu uvedených kr.s. je nepočítáme) a končíme pevným okem.  

Tělo: sv. růžová barva                                                - řetízkové oko 

Začneme na 20+2 ř.o.                                                                               – krátký sloupek 

1.řada – háčkujeme dle schématu = 42 kr.s.                                         – pevné oko 

 

 

 

 

    Začátek 

2. řada – do prvního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s., do následujících 16-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 1 
kr.s, do dalších 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s, do následujících 16-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 1 
kr.s. a do posledních 4 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s = 52 kr.s. 

3. řada – do prvních 25 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 1 kr.s., do 26-tého kr.s předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s, do 
dalších 25 kr.s předchozí řady uháčkujeme vždy 1 kr.s. a do posledního kr.s předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s. = 54 kr.s. 

4. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 54 kr.s. 
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5. 13. řada – háčkujeme stejně jako 4.řadu (= 54 kr.s.) 

14. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý osmý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 48 kr.s. 

15. řada -  háčkujeme kr. s. do každého kr. s. předchozí řady = 48 kr.s. 

16. a 17. řada -  háčkujeme stejně jako 15.řadu (= 48 kr.s.) 

18. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý sedmý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 42 kr.s. 

19. řada -  háčkujeme kr. s. do každého kr. s. předchozí řady = 42 kr.s. 

20. - 23. řada -  háčkujeme stejně jako 19.řadu (= 42 kr.s.) 

24. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý šestý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 36 kr.s.  

25. řada -  háčkujeme kr. s. do každého kr. s. předchozí řady = 36 kr.s. 

26.- 29. řada  - stejně jako 25.řada (=36 kr.s.) 

30. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý pátý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 30 kr.s.  

31. řada -  háčkujeme kr. s. do každého kr. s. předchozí řady = 30 kr.s. 

32.- 35. řada  - stejně jako 31.řada (=30 kr.s.) 

36. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý čtvrtý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 24 kr.s.,  

Práci přerušíme a tělíčko vycpeme, dále pokračujeme takto: 

37. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý třetí kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 18 kr.s.,  

38. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý druhý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 12 kr.s.,  

39. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý první kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 6 kr.s.,  

40. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý první kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 3 kr.s.,  

 

Volán: sv. růžová barva 

Já jsem jej přiháčkovávala přímo na tělo a to  na 5 řadu od začátku: 

1.řada – na 5-řadu od začátku na tělíčku uháčkujeme kolem dokola 54 kr.s, které spojíme do 
kroužku 

2.řada – začneme 3 ř.o. (jako začátek) a do každého kr.s předchozí řady uháčkujeme 2 dlouhé sloupky, na konci spojíme 
pevným okem 

 

Hlava: béžová barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý začátek) + 12 kr. s., které spojíme do 
kroužku 

2. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého druhého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =18 kr.s. 

3. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého třetího kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. = 24 kr.s. 

4. řada – háčkujeme kr. s. a to tak, že do každého čtvrtého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =30 kr.s. 

5. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého pátého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. = 36 kr.s. 

6. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého šestého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. = 42 kr.s. 



7. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého sedmého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =48 kr.s. 

8. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého osmého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =54 kr.s. 

9. řada -  háčkujeme kr. s. do každého kr. s. předchozí řady = 54 kr.s. 

10. – 16.řada  - stejně jako 9.řada (=54 kr.s.) 

17. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý osmý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 48 kr.s. 

18. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý sedmý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 42 kr.s. 

19. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý šestý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 36 kr.s.  

20. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý pátý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 30 kr.s.  

21. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý čtvrtý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 24 kr.s.,  

Práci přerušíme, nasadíme bezpečnostní očička a hlavičku vycpeme (pokud nemáte bezpečnostní očička, tak jen vycpeme a 
potom očička vyšijeme, nebo našijeme korálky), dále pokračujeme takto: 

22. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý třetí kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 18 kr.s.,  

23. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý druhý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 12 kr.s.,  

24. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý první kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 6 kr.s.,  

25. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý první kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 3 kr.s.,  

 

Nos: béžová barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky uháčkujeme 3 ř.o. (tak jako každý začátek, když se háčkují dlouhé soupky) a dále bambulku – 5 dlouhých 
sloupků, které nedoděláme celé, vždy jen první krok (klasicky se dlouhý sloupek protahuje na 2x, tak uděláte pouze jedno 
protažení a zbytek necháte na háčku a děláte další – úplně stejně), to uděláte celkem 5x (na háčku máte 6 oček, kterými 
protáhnete přízi a tím pecičku dokončíte), nakonec svážete začátek s koncem a pecičku vytvarujete. 

 

Nohy (háčkujeme 2x): tm. růžová a béžová barva   

Začneme na 7+2 ř.o. tm. růžovou barvou                                        - řetízkové oko 

1.řada – háčkujeme dle  schématu = 16 kr.s.                                 – krátký sloupek 

                                                                                                                - pevné oko 

 

 

 

 

 

        Začátek 

2. řada – do prvních 7 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s., do 8-mého kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 kr.s., 
do následujících 7 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. a do posledního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 kr.s. = 
20 kr.s. 

3. řada – do prvního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s., do následujících 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden 
kr.s., do dalších 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s., do dalších 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden 
kr.s. a do posledních 4 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s. = 30 kr.s. 



4. řada – háčkujeme pouze za zadní nit: háčkujeme kr.s. do každého kr.s předchozí řady = 30 kr.s. 

5. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 30 kr.s. 

6. řada – háčkujeme stejně jako 5.řadu (=30 kr.s.) 

7. řada – do prvních 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s., *6 a 7 kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo 6 
vynecháme a háčkujeme až do 7-mého kr.s. předchozí řady ) do následujícího kr.s. předchozí řady uháčkujeme jeden kr.s.*, 
od * po * ještě 4x opakujeme (celkem tedy 5x), do posledních 10-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. = 25 kr.s. 

8. řada – do prvních 3 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s., *4 a 5 kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo 4 
vynecháme a háčkujeme až do 5-tého kr.s. předchozí řady ) do následujícího kr.s. předchozí řady uháčkujeme jeden kr.s.*, od 
* po * ještě 4x opakujeme (celkem tedy 5x), do posledních 7 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. = 20 kr.s. 

9. řada- tm. růžovou barvu vyměníme za béžovou a pokračujeme takto:  – do prvního kr.s. předchozí řady uháčkujeme jeden 
kr.s., *2 a 3 kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo 2 vynecháme a háčkujeme až do 3-tího kr.s. předchozí řady ) do 
následujícího kr.s. předchozí řady uháčkujeme jeden kr.s.*, od * po * ještě 4x opakujeme (celkem tedy 5x), do posledních 4 
kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. = 15 kr.s. 

10. řada –  *1 a 2 kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo 1 vynecháme a háčkujeme až do 2-hého kr.s. předchozí řady) do 
následujícího kr.s. předchozí řady uháčkujeme jeden kr.s.*, od * po * ještě 4x opakujeme (celkem tedy 5x) = 10 kr.s. 

Práci přerušíme a nohu vycpeme, dále pokračujeme takto:  

11. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 10 kr.s. 

12. - 34. řada – háčkujeme stejně jako 11.řadu (= 10 kr.s.) 

 

Ruce (háčkujeme 2x): béžová barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky  uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý začátek) a  8 kr. s., které spojíme do kroužku 

2. řada – háčkujeme kr. s. do každého kr.s. předchozí řady = 8 kr.s. 

3. - 26. řada – háčkujeme stejně jako 2.řadu (= 8 kr.s.) 

Ruce jsem nevycpávala – ale pokud budete chtít můžete. 

Vlasy: 

Hlavičku přišijeme na tělíčko a pomocí špendlíků si vyznačíme, kde budou kolem dokola vlásky. Potom vezmeme jehlu 
hnědou přízi – Scarlet (100% bavlnu) a tak jako u Waldorfských panenek budeme vyšívat vlásky. Pro jistotu přikládám 
obrázek, buď jednotlivě, nebo děláme smyčky, které potom prostříháme: (já jsem udělala každý jinak dlouhý a teprve potom 
jsem to sestřihla na požadovanou délku). – pokud vlásky uděláte z Katky, jako já, dá se panenka česat hřebínkem (né moc 
hustým, jinak to nepůjde a vlásky by se mohly vytahat).  Nebo vlásky přišijete prostředkem a uděláte dva culíky a je hotovo – 
ale v tomto případě se panenka nedá česat. Pokud byste na vlásky použily akryl – tak se taky panenka nedá česat – cuchalo 
by se to.  

Tady je video, jak se dělají vlásky (tady jsem dělala čarodějnici, ale je to úplně stejné, akorát 
vlásky děláte delší, aby se daly panence dělat culíky) :  

Heslo je: katka 

http://www.uloz.to/10649917/p1160761-mov 

Všechny díly sešijeme, přišijeme. Černou barvou (já použila Sněhurku) vyšijte pusu. 

Já jsem ještě přišila na každou botičku na bok mašličku – můžete použít i knoflíčky – i na 
šatičky……… prostě panenku dozdobit. 

 



 

 

 

 

Tento návod nesmí být jakkoli kopírován nebo rozmnožován za účelem dalšího šíření bez písemného souhlasu vlastníka 
autorských práv. Výrobky vzniklé na základě tohoto návodu mohou být užity pro komerční účely v malosériové hand-made 
výrobě za podmínky uvedení původce návodu: Kamlin. Děkuji za pochopení :o) 


