
Háčkovaný beránek Timmy 

 
Materiál: vlna –bílá (2 klubíčka), černá (2 klubíčka) a žlutá (zbytek) (Elian Nicky 100% Acryl, 50g/152m od VSV 

Pilníkov) 

                      Vatelin (rouno) nebo PES kuličky na vycpátní 

                     Nit na sešití 

                     Háček č. 4 na přízi (ne na vlnu) 

 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.  

Tělíčko a ocásek beránka jsou háčkované smyčkami přes jehlici č. 7 (dá se i přes prsty), pokud by někdo nechtěl, tak 
může tělíčko a ocásek uháčkovat normálně krátkými sloupky bez smyček nebo použít nějakou efektní vlnu (střapec).  

Jak háčkovat smyčky: 

Háčkem napíchneme řetízkové oko. Prostředníčkem levé ruky přitiskneme (kousek za nehtem) vlnu dolu. Háčkem 
(vedeným nad prstem) vlnu za prstem nahodíme, volně přetáhneme přes prst, protáhneme řetízkovým okem a 
dokončíme krátký sloupek. Háčkem napíchneme vedlejší řetízkové oko, prst ze smyčky vytáhneme a postup opakujeme 
u další smyčky. Pokud Vám to nepůjde tak jak mě přes prsty, dá se pomoci tužkou (postup je stejný, ale místo prstu 
vložíme do smyčky tužku a po dokončení smyčky ji vytáhneme a jdeme na další smyčku). 

Hlavička: černá barva 

Začneme na 20+2 ř.o. 

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

 

2. řada – do prvních 20-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. do 21 kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 kr.s., 
do dalších 20-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. a do posledního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 kr.s. 
= 46 kr.s. 
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3. řada – do prvního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s., do následujících 18-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 
jeden kr.s., do dalších 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s., do následujících 18-ti kr.s. předchozí řady 
uháčkujeme vždy jeden kr.s. a do posledních 4 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s. = 56 kr.s. 

4. řada – *do prvních dvou  kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s., do následujících 18-ti kr.s. předchozí řady 
uháčkujeme vždy jeden kr.s., do dalších 2 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s., do následujících 6-ti  kr.s. 
předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s.* , od * po * ještě jednou opakujeme = 64 kr.s. 

5. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 64 kr.s. 

6.-16. řada – háčkujeme stejně jako 5.řadu (64 ks.r.) 

17. řada –  - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý sedmý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 56 kr.s. 

18. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 56 kr.s. 

19.a 20. řada – háčkujeme stejně jako 18.řadu (56 ks.r.) 

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

22. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 48 kr.s. 

23.-25. řada – háčkujeme stejně jako 22.řadu (48 ks.r.) 

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

27. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 40 kr.s. 

28. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý čtvrtý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 32 kr.s. 

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

Práci přerušíme a hlavičku vycpeme, pokračujeme v ujímání:  

30. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý druhý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 16 kr.s. 

31. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý první kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 8 kr.s. 

32. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý první kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 4 kr.s. 

 

Tělo: bílá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do kroužku uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý začátek) a  6 kr. s., které spojíme do kroužku = 6 kr.s. 

Dále háčkujeme smyčkový vzor !!!: 

2. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =12 kr.s. 

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

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

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

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

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

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



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

10. řada – háčkujeme kr. s. a to tak, že do každého devátého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =60 kr.s. 

11. řada – háčkujeme kr. s. a to tak, že do každého desátého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =66 kr.s. 

12. řada – háčkujeme kr. s. a to tak, že do každého jedenáctého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =72 kr.s. 

13. řada – háčkujeme kr. s. a to tak, že do každého dvanáctého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =78 kr.s. 

14. řada – háčkujeme kr. s. a to tak, že do každého třináctého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =84 kr.s. 

15. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 84 kr.s. 

16. - 19. řada – háčkujeme stejně jako 15. řadu (= 84 kr.s.) 

20.řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý třináctý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 78 kr.s. 

21. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 78 kr.s. 

22.řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý dvanáctý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 72 kr.s. 

23. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 72 kr.s. 

24.řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý jedenáctý kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 66 kr.s. 

25. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 66 kr.s. 

26.řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý desátý  kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 60 kr.s. 

27. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 60 kr.s. 

28. řada – háčkujeme stejně jako 27.řadu (=60 kr.s.) 

29.řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý devátý  kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 54 kr.s. 

30. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 54 kr.s. 

31. řada – háčkujeme stejně jako 30.řadu (= 54 kr.s.) 

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

33. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 48 kr.s. 

34. řada – háčkujeme stejně jako 33.řadu (=48 kr.s.) 

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

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

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

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

Práci přerušíme, tělíčko vycpeme a pokračujeme v ujímání: 

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

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

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

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



Nohy (háčkujeme 4x): černá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky  uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý začátek) a 6 kr. s., které 

spojíme do kroužku = 6 kr.s. 

2. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =12 kr.s. 

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

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

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

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

7. řada – háčkujeme pouze za zadní nit -  háčkujeme kr. s. do každého kr.s. předchozí řady = 36 kr.s. 

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

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

10. řada – háčkujeme stejně jako 9.řadu (=30 kr.s.) 

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

12. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 24 kr.s. 

13. řada – háčkujeme stejně jako 12.řadu (=24 kr.s.) 

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

15. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 18 kr.s. 

16. - 33. řada – háčkujeme stejně jako 15.řadu (=18 kr.s.) 

Než nohy přišijete k tělu, nezapomeňte je vycpat. 

Oči-  I. část(háčkujeme 2x): bílá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý  začátek) a 6 kr.s., které spojíme do kroužku = 6 kr.s. 

2.řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého  kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =12 kr.s. 

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

4.řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 18 kr.s. 

Oči – II. část (háčkujeme 2x): černá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý  začátek) a 6 kr.s., které spojíme do kroužku = 6 kr.s. 

II. část očí (černou) přišijeme na I. část očí (bílou). Vycpeme a celé to přišijeme na hlavičku. 

 



Uši (háčkujeme 2x): černá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky  uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý začátek) a 6 kr. s., které spojíme do 

kroužku = 6 kr.s. 

2. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =12 kr.s. 

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

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

5. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 24 kr.s. 

6. - 14. řada – háčkujeme stejně jako 5.řadu (=24 kr.s.) 

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

16. řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 18 kr.s. 

14. - 23. řada – háčkujeme stejně jako 16.řadu (=18 kr.s.) 

 

Ocas: bílá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý začátek) a 6 kr.s., které spojíme do kroužku = 6 kr.s. 

Dále háčkujeme smyčkový vzor !!!: 

2. řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =12 kr.s. 

3. řada – do prvních 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s., do šestého kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 

kr.s., do dalších 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. a do posledního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 

kr.s. = 16 kr.s. 

4. řada  - do prvních 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s., do dalších 3 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 3 kr.s. předchozí řady 

uháčkujeme vždy 2 kr.s. = 22 kr.s. 

5. řada  - háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 22 kr.s. 

6. – 9. řada  - háčkujeme stejně jako 5.řadu (=22 kr.s.) 

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

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

Ocásek přišijeme na tělíčko – já jsem jej nevycpávala. 

 

 

 



Dudlík I.část: žlutá barva 

Začneme na 10+2 ř.o. 

1.řada – háčkujeme dle schématu = 22 kr.s. 

 

2. řada – do prvních 10-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. do 11-tého kr.s. předchozí řady uháčkujeme 3 

kr.s., do dalších 10-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s. a do posledního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 

3 kr.s. = 26 kr.s. 

3. řada – do prvního kr.s. předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s., do následujících 8 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 

jeden kr.s., do dalších 5-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s., do následujících 8 kr.s. předchozí řady 

uháčkujeme vždy jeden kr.s. a do posledních 4 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 2 kr.s. = 36 kr.s. 

4. řada – *do prvního  kr.s. předchozí řady uháčkujeme 2 kr.s., do následujících 10-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme 

vždy jeden kr.s., do dalšího  kr.s. předchozí řady uháčkujeme  2 kr.s., do následujících 6-ti  kr.s. předchozí řady 

uháčkujeme vždy jeden kr.s. , od * po * ještě jednou opakujeme = 40 kr.s. 

5. řada – *do prvních 14-ti kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy jeden kr.s., do následujícího kr.s. předchozí řady 

uháčkujeme 2 kr.s, do dalších 4 kr.s. předchozí řady uháčkujeme vždy 1 kr.s., do dalšího kr.s. předchozí řady uháčkujeme 

2 kr.s.*,  od * po* ještě jednou opakujeme = 44 kr.s. 

 

Dudlík II.část: bílá barva 

Začneme smyčkou 

1.řada – do smyčky uháčkujeme 2 ř.o. (jako každý  začátek) a 6 kr.s., které spojíme do kroužku = 6 kr.s. 

2.řada – háčkujeme kr.s. a to tak, že do každého  kr.s. předchozí řady uháčkujeme dva kr.s. =12 kr.s. 

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

4.řada – háčkujeme kr.s. do každého kr.s. předchozí řady = 18 kr.s. 

5.řada – háčkujeme stejně jako 4.řadu (=18 kr.s.) 

 



Žlutou část dudlíku přišijeme na hlavičku na místo, kde je cca pusa, než přišijete bílou část, nezapomeňte ji vycpat. 

Dudlík dokončíme tak, že bílou prošijeme bílou část tak, aby vznikl jakoby kroužek od dudlíku, udělejte to cca 5x (aby byl 

kroužek silnější) a pak tento kroužek obháčkujte krátkými sloupky – aby byly natěsno a pak se dá kroužek krásně 

tvarovat. 

 

 

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) 

 


