
Háčkovaný Kuky 

  
Materiál: vlna – červená (jedno klubíčko), černá (zbytek) -  (100% akryl – Elian Nicky, 152m/50g – VSV Pilníkov), 

                  Vatelin (rouno) nebo PES kuličky na vycpání                   

                  Nit na sešití 

                  Bezpečnostní očička – černá 10 mm (já jsem je pořídila tady: http://www.fler.cz/micromyska-material) 

                  Kousek bílé plsti (filcu) pod bezpečnostní očička – bělmo) 

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.  

Hlavička a tělíčko: červená barva 

Začneme smyčkou 

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

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. do každého kr. s. předchozí řady = 60 kr.s. 

12. – 25.řada  - stejně jako 11. řada (60 kr.s.) 

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

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

28. řada  - stejně jako 27. řada (54 kr.s.) 

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

31. řada  - stejně jako 30. řada (48 kr.s.) 

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

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

34. řada  - stejně jako 33. řada (42 kr.s.) 

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

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

37. řada  - stejně jako 36. řada (36 kr.s.) 

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

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

40. řada  - stejně jako 39. řada (30 kr.s.) 

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

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

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

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

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

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

47. - 55. řada  - stejně jako 46. řada (42 kr.s.) 

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

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

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

Práci přerušíme, z bílé plsti (filcu) uděláme malá kolečka pod očička (bělmo – né moc veliké, aby Vám to kolem očiček 
netrčelo, protože už se to nepřišívá), doprostřed udělejte dírku, provlékněte jí bezpečnostní očičko a celé to nasaďte 
na hlavičku a zajistěte, hlavičku a tělíčko vycpeme a pokračujeme takto:  

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

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

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

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

 

Uši (háčkujeme 2x): červená barva 

Začneme smyčkou 

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

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. - 12. řada  - stejně jako 5. řada (24 kr.s.) 

 

Nohy (háčkujeme 2x): červená barva 

Začneme na 7+2 ř.o.,  

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



 

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

 

Ruce (háčkujeme 2x): červená barva 

Začneme smyčkou 

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

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.) 

Práci přerušíme a ruku vycpeme, dále pokračujeme takto: 

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

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



8.- 10 řada – háčkujeme stejně jako 7.řadu (= 12 kr.s.) 

11. řada - háčkujeme kr.s. a to tak, že každý třetí kr.s. předchozí řady sháčkujeme (nebo vynecháme) = 9 kr.s.,  

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

13.- 21 řada - háčkujeme stejně jako 12.řadu (= 9 kr.s.) 

 

Čumáček: černá barva 

Začneme smyčkou 

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

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. do každého kr.s. předchozí řady = 36 kr.s. 

8. a 9. řada – háčkujeme stejně jako 7.řadu (= 36 kr.s.) 

 

Než  čumáček přišijete k hlavičce, nezapomeňte jej vycpat. Přišijte nožičky a ručičky a vyšijte černou barvou pusu a je 
hotovo :o) 
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