
Lvíček – hračka na kroužku 

 

 

 

 

 

 

 



potřebujete umět: řetízek, krátké sloupky, základní placku, přidávat, ubírat, příp. magické 

oko 

materiál: Elian Nicky 208 (bílá), Elian Nicky 333 (žlutá), Elian Nicky 1182 (hnědá) – jemná 

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

   

alternativou je 100% bavlněná Elian Scarlet (208, 1105 a 1602) 

  

háček 3,5 molitanová drť na vycpání, dřevěný kroužek (k dostání v galanterii nebo např. na 

fleru)  

Vysvětlivky: 

MO – magické oko 

KS – krátký sloupek 

2DS – dvakrát nahazovaný dlouhý sloupek 

ŘO – řetízkové oko 

PO – pevné oko 

V – přidávat - rozháčkovat 2 sloupky do jednoho oka 
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A – ubírat - sháčkovat 2 oči do jednoho sloupku (alternativou je příslušné oko vynechat) 

Tělo 

Háčkujeme žlutou barvou (Elian Nicky 333) 

1. ř.: 22 ŘO 

2. ř.: do každého ŘO uháčkujeme 1 KS 

3. V dalších řadách háčkujeme vždy 1 KS do každého oka.  

Vzniklý obdélník by měl šířkou odpovídat obvodu dřevěného kroužku. (u mého lva to 

je 8 řad KS). Konec klubíčka neodstřiháváme, pokračujeme rovnou na ocas lva. 

 

Ocas 

Háčkujeme žlutou barvou (Elian Nicky 333) 

Plynule navazujeme na tělo lva. Uděláme 9 ŘO. Do každého ŘO v další řadě 1 KS. 

Takto uháčkujeme 3 řady KS. Ocas sešijeme, ještě trochu připevníme k tělu a zároveň tělo 

přišijeme ke kroužku. Na obrázku je linie švu vyznačena červeně.  

 



Na ocas následně přiděláme hřívu – kousky hnědé barvy (Elian Nicky 1182) provlékáme a 

přivazujeme na uzel (stejně jako se dělá např. tapiko, na webu tento uzel najdete také pod 

označením „liščí smyčka“) 

Nohy 

Háčkujeme hnědou barvou (Elian Nicky 1182) 

1. ř.: 6 KS do MO 

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

Hnědou vyměníme za žlutou (Elian Nicky 333) 

3. Do každého KS opět 1 KS – takto uháčkujeme dalších 7 řad žlutou. 

 

Výše popsaným způsobem vytvoříme dvě nohy. Obě vyplníme molitanovou drtí a pevně 

přišijeme k tělu. 

 

 

Hlava 

Háčkujeme žlutou barvou (Elian Nicky 333) 6 řad základní placky: 

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 

 

Pokud chceme hlavu větší, můžeme ještě jednu řadu přidat. 

Takto uháčkujeme 2 KS základní placky – přední a zadní část hlavy. K přední části nesmíme 

zapomenout přiháčkovat uši – v poslední řadě uděláme v místě budoucích uší vždy dva 2DS 

za sebou. Uši háčkujeme přibližně tak daleko od sebe, jako je na ciferníku hodinek dvojka a 

desítka. 

 

Obličej 

Háčkujeme bílou barvou (Elian Nicky 208): 



Háčkujeme elipsu ze 3 ŘO, které dle přiloženého schématu, obháčkováváme dokola 2 řady.  

 

Bílou elipsu přišijeme na přední část hlavy. Černou barvou vyšijeme obličej (oči, čumák a 

tlamu). Bílou elipsu se snažíme černou nití stáhnout uprostřed k sobě (zaškrtit v půlce). 

 

Hlavu pevně vycpeme molitanovou drtí a sešijeme přední a zadní část k sobě. Pak uděláme 

stejně jako na ocase hřívu hnědou barvou ( Elian Niccky 1182) 

Nakonec pevně přišijeme hlavu k tělu. 

 

 

Tip: Hřívu a ocas můžete zkusit rozčesat jemným kartáčkem   

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   

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

