Váš prodejce:

České Hobby Špagáty® jsou ručně namotané pásky z bavlny a jsou k dispozici v široké škále barev a vzorů.
Jsou vyrobeny z odřezků tkanin, tedy z materiálu, se kterým se jednoduše a rychle háčkuje, plete a tká ve
formátu XXL. Průměr tkaniny je většinou mezi 1 cm - 6 cm, proto potřebujete velmi velké háčkovací, resp.
pletací jehlice. České Hobby Špagáty® se vyrábí z kvalitních zbytkových materiálů módního textilního
průmyslu z České republiky. Barevnost textilií podléhá módnímu trendu a stále se mění. To znamená, že
specifickou barvu nebo vzor nebude možné dodatečně objednat. (toto se netýká barvy bílé a černé, které je
možné zajistit v dostatečném množství kdykoliv.) Zajistěte si prosím, abyste měli dostatek materiálu dříve,
než začnete pracovat. Materiál se skládá nejčastěji z 95% recykl. bavlny, zbývající díl je z elastanu nebo
lycry (procentuální složení se může lišit). Mohou se prát při nízkých teplotách. Délka návinu je 100 - 130
metrů. Balené ručně. Upozornění: Barvy mohou pouštět a klubíčka mohou být navazovaná. V jednom
klubíčku může být různá tloušťka (síla) příze a mohou se vyskytovat otřepané kraje - nejedná se o vady
příze, kterou by bylo možné reklamovat. Nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce Atelier Jana s.r.o.

Návod na kabelku
Velikost kabelky cca 25 x 35 cm
Potřebujeme:
- Plastový háček vel. 10 nebo 12
- Min. 100 m Českých Hobby Špagátů®
Háčkujeme
35 řetízkových ok (nebo dle potřeby) – poloviční délka řetízku
odpovídá cca 2/3 hloubky kabelky
2. řada až cca 22.řada (dle požadované šíře kabelky) – zadní pevná
oka – viz. fotopostup. Špagát protáhneme zadní částí oka (krok č. 1
a krok č. 2) , necháme na háčku a znovu nabereme špagát (krok č.
3) a protáhneme oběma oky (krok č. 4). Takto postupujeme celou
řadou. Vždy zapichujeme do zadní části oka zezhora.

Krok č. 1

Krok č. 2

Krok č. 3

Krok č. 4

Po dosažení potřebné šířky kabelky, sešijeme boky
kabelky velkou jehlou a poté obháčkováváme z lícové
strany celou vrchní část kabelky opět zadním pevným
okem … cca 4-6 řad (dle požadované výšky kabelky.
Práci ukončíme krátkým sloupkem.
Ke kabelce můžeme přišít kožená ucha, nebo si uháčkovat
ucho ze stejného špagátu případně z nějaké kontrastní
barvy.

Návod na pletený PUF (bobík, taburet)
Potřebujeme: jehlice č. 15 nebo 20.
1-2 klubka á 100m Českých Hobby Špagátů® (podle velikosti PUFu)
Výplň: rozstříhaná stará trika, svetry, deky, jako podšívku můžete použít starý povlak na polštář nejlépe v
barvě pufu, aby byl podložen stejnou barvou a neprosvítala výplň.
Postup:
Na jehlice nahodíte cca 30 ok (podle výšky PUFu – čím vyšší PUF, tím více ok musíte nahodit) a pleteme
pořád hladce – minimálně 34 řad tam a zpět (= 68x otáčíte) – čím delší pás pleteniny budete mít, tím širší
bude PUF. Ukončíme běžným způsobem a vznikne nám obdélník. Sešijeme strany obdélníku k sobě
(sešíváme ten konec, kde jsme nahazovaly oka a kde jsme ukončovaly). Tím nám vznikne tunýlek. Do jeho
spodního okraje navlečeme špagát dokola podél okraje a stáhneme. Zavážeme a špagát protáhneme dovnitř
PUFu. Stejně ukončíme i horní stranu, ale zatím nestahujeme – pouze si to připravíme. Vycpeme PUF
připravenou výplní a teprve poté stáhneme.

Návod na háčkovaný taburet – PUF
Uháčkujeme 4 řetízková oka,
která spojíme pevným okem
v kruh.

1. řada:
Do tohoto kruhu
uháčkujeme jedno řetízkové
oko a 10 krátkých sloupků.

2.řada:
Do těchto deseti
krátkých sloupků uháčkujeme
do každého oka 2 dlouhé
sloupky
spirálovitě
(háčkujeme dokola). Pro lepší
orientaci si označíme začátek
řady barevně.

3. řada:
Dále háčkujeme dlouhé sloupky – do
každého druhého oka háčkujeme 2 dlouhé sloupky.
V celé řadě máme nyní 33 dlouhých sloupků.
4. řada: Do každého třetího oka háčkujeme 2 dlouhé
sloupky. V celé řadě máme nyní 44 dlouhých sloupků.
5. řada:
Do každého čtvrtého oka háčkujeme 2
dlouhé sloupky. V celé řadě máme nyní 55 dlouhých
sloupků.
6. řada: Do každého pátého oka háčkujeme 2 dlouhé
sloupky. V celé řadě máme nyní 67 dlouhých sloupků.
7. řada:
Do každého šestého oka háčkujeme 2
dlouhé sloupky. Máme 77 sloupků.
Nyní uháčkujeme 2 řady
dlouhých sloupků bez
přidávání
(tvarujeme
výšku
taburetu).
Označíme začátek řady
pro lepší přehlednost a
ujímáme pro zúžení.

10. řada: Sháčkujeme každý 6. a 7. sloupek. Na konci řady máme 67 dlouhých sloupků.
11. řada: sháčkujeme každý 5. a 6. sloupek. Máme 57 dlouhých sloupků.
12.řada: sháčkujeme každý 4. a 5. dlouhý sloupek. Máme 47 dlouhých sloupků.
13.řada: Sháčkujeme každý 3. a 4. dlouhý sloupek. Máme 33 dlouhých sloupků.
14.řada: Sháčkujeme každý 2. a 3. dlouhý sloupek. Máme 23 dlouhých sloupků.
Ukončíme jedním krátkým sloupkem a ukončíme.
Vznikl nám otvor o průměru cca 11 cm. Abychom taburet mohli uzavřít po vycpání, uháčkujeme kolečko tímto
způsobem: do čtyř spojených řetízkových ok uháčkujeme 10 krátkých sloupků. V další řadě uháčkujeme vždy 2
dlouhé sloupky mezi oka. Máme 20 dlouhých sloupků. Práci ukončíme.

Vzniklé
kolečko
přiháčkujeme do spodu
taburetu (obr. 5).
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