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Materiál  

Na obrázku je míček vyroben z příze Drops Paris Cotton a  4 mm háček. Postačí jakákoli nejlépe bambusová 
či silnější bavlněná příze, aby úplet nebyl moc pružný 

Budete potřebovat:  

 ♥  4 mm háček  

♥  Zelenou přízi na kornouty –  přibližně 15 m na kornout (celkem jich je 12ks) 

♥  Přízi na okvětní lístky – jakékoli barvy jakou si zvolíte –  méně než 2m na střed a kolem 7 m na okvětní 
lístky (celkem je 12 kytek) 

♥  Přízi v kontrastní barvě na přiháčkování kytek ke kornoutům – kolem 35 m  

♥  A asi tak dvojnásob výplně, než si myslíte že bude dostačující 

 

 

 



 

 

 

Kyti čky  

{12ks} 

Vyrobte 12 kytiček podle následujícího návodu. Při zakončení kytičky se nemusíte obtěžovat začišťováním 
příze, ta bude ukrytá uvnitř.  

 



 
 
 
 
 
 
1R 8PDS do magického kroužku spojit pevným okem,  
2R 2PDS do každého oka, spojit pevným okem do prvního očka, 1ŘO, ukončit 
3R Napojte jinou barvu, kterou použijete pro okvětní lístky tak, že vytáhnete očko v místě, které se nachází 
hned za PO z předchozí řady (červená tečka na nákresu)  
2ŘO, * 3DS do násl. očka, 2x PO, 3DS do násl. očka* x4, poslední 3DS do očka odkud jsme tahali první 
2ŘO, spojit PO s prvním DS   
(lístek – 1 PO, 3DS, 3DS, 1 PO) 
4R 2ŘO, 2DS do stejného očka, 2x 2DS do dalších dvou oček,  
      PO do dalšího očka, co by mělo být poslední očko lístku, přeskočíme očko (PO co je mezi lístky) 
      *PO – do prvního oka násl. lístku, 5x 2DS, PO do posledního očka lístku, přeskočit PO mezi lístky* x 3 
       PO do prvního očka posledního lístku, 2x 2DS, spojit prvním DS pevným okem, 1 ŘO a zakončit. 
(mělo by být 40 ok celkem) 
 



 
  
 
A kvítek je hotov a teď ještě 11 krát ☺ 
 

Kornouty 

{vyrob 12} 

1.  2 ŘO. 4KS do druhého očka od háčku. 1 ŘO a otoč {4} 
2. 4x 2KS.  1 ŘO a otoč {8} 
3. *2KS, KS* x 4. 1ŘO a otoč{12} 
4. *2KS, 2 x KS* x 4. 1ŘO a otoč{16} 
5. *2KS, 3 x KS* x 4. 1ŘO a otoč {20} 
6. *2KS, 4 x KS* x 4. 1ŘO a otoč {24} 
7. *2KS, 5 x KS* x 4. 1ŘO a otoč{28} 
8. *2KS, 6 x KS* x 4. 1ŘO a otoč {32} 
9. *2KS, 7 x KS* x 4. 1ŘO a otoč {36} 
10. *2KS, 8 x KS* x 4. 1ŘO  {40}  

 

Přeložte půlkruh napůl, počátečnou přízi vložte dovnitř (nenechávejte venku jak je na obrázku) a sháčkujte 
krátkými sloupky. (9KS, 1 ŘO a ukončit) 

 



 
 
Konec příze opět přetáhněte háčkem dovnitř.  
 

Připevnění kvítků ke kornoutům 

Vemte jeden kvítek a umístěte ho nad otevřenou část kornoutu, ujistěte se, že šev je po vaší pravé straně 
(nebo levé, pokud jste leváci). Kytka musí směrovat lícní stranou nahoru a měla by pokrýt kornout jako 
poklička.

 

Vemte přízi kterou použijete pro připevnění kytky ke kornoutu a udělejte očko. S tímto očkem už 
nahozeným na háčku, vpíchnětě háček do očka hned za PO na kytce A prvního očka v poslední řadě 
kornoutu. (Podívejte se radši na obrázek ☺ ). Udělejte KS přes obě vrstvy.    

Udělejte další 4 KS, zapichujte do každého očka obou vrstev jak lístku tak kornoutu. Dostanete se k dvěma 
PO. Přední reliéfní dlouhý sloupek kolem vertikálního oka 3 řádky dolu. V tomto případě to bude žlutá barva 
v místě, kde se spojují 2 okvětní lístky.    



 

Přeskočte 2 PO mezi lístky, a KS x 10 do ok následujícího lístku A zároveň kornoutu. (obě vrstvy). 

Přední reliéfní DS kolem žluté příze, jako dříve a přeskočit 2 PO.  KS x 5 do prvních 5 ok lítku a kornoutu. 
Teď máte připojenou půlku kvítku k půlce kornoutu.  

 

Teď budete připojovat stejným způsobem další kvítek.  



 

 Připojte stejným způsobem další 3 kytky a kornouty. Měli by jste skončit s páskem 4 kytek přichycených ke 
4 kornoutům, každý připojený k tomu následujícímu jenom na jedné straně.    

Podle předchozího návodu uzavíráme i druhou stranu.  

Nezapomeňte kornouty důkladně vycpat než je uzavřete úplně. Když je vycpete málo, míček bude bez života 
a když je vypete příliš, bude to boj, než míček poskládáte.   

 

   



 

  

 

 

Nakonec spojte první a poslední kortnout k sobě.  



 

 

 Gratulace! Dokončili jste jednu část míče.  



 

Teď stejným způsobem dokončete další dva díly míčku.  

 


