Zajíček z bambusové příze

potřebujete umět: řetízek, krátké sloupky, základní placka, přidávat, ubírat

materiál: háček č. 3,5, Elian Bamboo (6730 – ecru, 4857 - růžová), tyl, kousek prádelní gumy,
molitanová drť na vycpání, plyšový drátek, náplň do tavicí pistole, jehla na vlnu.

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)

Hlava
Háčkujeme smetanovou barvou (Elian Bamboo 6730)
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. – 13. ř.: nepřidávat – do každého KS vždy jeden KS – celkem 48 KS v každé řadě.
14. ř.: Do každého osmého KS A (A, 7 KS, A) – celkem 42 KS
15. ř.: Do každého sedmého KS A (A, 6 KS, A) – celkem 36 KS
16. ř.: Do každého šestého KS A (A, 5 KS, A) – celkem 30 KS
Začneme hlavu vycpávat molitanovou drtí.
17. ř.: Do každého pátého KS A (A, 4 KS, A) – celkem 24 KS
18. ř.: Do každého čtvrtého KS A (A, 3 KS, A) – celkem 18 KS
19. ř.: Do každého třetího KS A (A, 2 KS, A) – celkem 12 KS
20. ř.: Rovnoměrně jsem zúžila ještě o 2 KS – celkem tedy 10 KS.
Hlavu vycpeme molitanovou drtí pokračujeme na krk a tělo.

Krk
Háčkujeme smetanovou barvou (Elian Bamboo 6730)
21.ř. – 24.ř. : nepřidávat – do každého KS vždy jeden KS – celkem 10 KS v každé řadě.

Tělo
Háčkujeme růžovo barvou (Elian Bamboo 4857)
25. ř.: nepřidávat – do každého KS vždy jeden KS – celkem 10 KS v řadě.
26.ř.: na obou bocích přidáme rovnoměrně jeden KS – celkem tedy 12 KS.
27.ř.: na obou bocích přidáme rovnoměrně jeden KS – celkem tedy 14 KS.
28.ř.: na obou bocích přidáme rovnoměrně jeden KS – celkem tedy 16 KS.

29.ř.: na bocích přidáme rovnoměrně jeden KS – celkem tedy 18 KS.
30.ř.: na bocích přidáme rovnoměrně jeden KS – celkem tedy 20 KS.
31. ř. – 45.ř.: nepřidávat – do každého KS vždy jeden KS – celkem 20 KS v každé řadě.
Práci ukončíme. Dole zatím zůstane otvor. Doporučuji nechat si delší zbytek příze, kterým
tělo pak sešijeme.

Ruce – háčkujeme 2x
Háčkujeme smetanovou barvou (Elian Bamboo 6730)
1. ř.: 8 KS do MO – celkem 8 KS
2. ř. – 6.ř.: nepřidávat – do každého KS vždy jeden KS – celkem 8 KS v každé řadě
3. 7.ř.: Rovnoměrně zúžíme o dvě oči – celkem tedy 6 KS v řadě.

Další řady – nepřidáváme, ani neubíráme, háčkujeme do spirály vždy 6KS v řadě až do
celkové délky tlapičky 12 cm.

Uši – háčkujeme 2x
Háčkujeme smetanovou barvou (Elian Bamboo 6730)
1. ř.: 6 KS do MO – celkem 6 KS
2. ř.: Do každého KS V – celkem 12 KS
Další řady – nepřidáváme, ani neubíráme, háčkujeme do spirály vždy 12KS v řadě až do
celkové délky ucha 5,5 cm.

Nohy – háčkujeme 2x
Prvních 5 řad háčkujeme růžovo barvou (Elian Bamboo 4857), pak vyměníme za smetanovou
barvou (Elian Bamboo 6730)
1. ř.: 8 KS do MO – celkem 8 KS

Další řady – nepřidáváme, ani neubíráme, háčkujeme do spirály vždy 8KS v řadě až do
celkové délky tlapičky 12 cm.

Kompletace
Kompletovat můžeme průběžně, nebo až vše nakonec.
Uši sešijeme ve spodní části k sobě – vytvarujeme je – a následně je přišijeme pevně
k hlavě.
Hlavu máme již vycpanou molitanovou drtí. Přes tělíčko a krk vyztužíme králíčka
tyčinkou z tavné pistole tak, aby mu nepadala hlava (já použila ty tenčí tyčinky).

Poté začneme vycpávat molitanovou drtí i tělo.
Připravíme si ruce. Tlapičky (tu přední rozšířenou část) vycpeme přiměřeně
molitanovou drtí. Zbytek ručiček již nevycpáváme, ale můžeme provléknout plyšový
drátek, aby ruce držely tvar.

Přišijeme ruce k tělu (smetanovou nití ke krku) a vyšijeme růžovou barvou ramínka.
(Dvě smyčky kolem rukou).
Připravíme si nohy. Opět do každé nohy provlékneme plyšový drátek (klidně i
dvojmo), aby noha držela tvar. Obě nohy vsuneme zespodu do otvoru těla a přišijeme
rovnoměrně k zadní části těla růžovou nití.
Tělo dovycpeme tak, aby bylo hezké, a dolní otvor zašijeme.
Na nohou vyšijeme balerínky a zakončíme kličkou. Ideálně do kličky ještě všijeme
steh, aby se nerozvazovala. Nakonec doladíme oči a případně obličej.

Sukně
Naměřila jsem si kousek prádelní gumy volně kolem pasu králíčka. Gumu sešijeme.
Připravíme si tyl (použila jsem bílý a přes něj růžový). Tyl nastříháme na 6 cm široké
pruhy, několik desítek cm dlouhé. Tyl nařasíme na obvod pasu králíka a přišíváme
jednoduchým stehem na gumu. Nejdříve bílou vrstvu a pak růžovou vrstvu. U ržové
vrstvy uděláme malinko přesah, který založíme, aby guma nebyla vidět.

https://www.facebook.com/groups/2025930950759544
Návod je určen pro soukromé použití, jde o pracovní verzi, prosím nikde jej zatím nešiřte.
Děkuji.
Kristýna

