HOOOKED ZPAGETTI
Háčkovaný košík

Materiál:
1 klubko Zpagetti
háček č. 10 mm
jehla na zapošívání extra silných přízí (Hoooked, zakoupíte v mém eshopu)

Použité zkratky:
Řo = řetízkové oko
Po = pevné oko
Ks = krátký sloupek
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1. DNO KOŠÍKU
Budeme háčkovat oválek – tj. v první řadě budeme háčkovat po obou stranách základního řetízku.
Začneme 10řo.
Řada 1: ks do 3.oka od háčku, 7ks, 3ks do posledního řo, práci pootočíme ve směru hodinových ručiček
a pokračujeme v háčkování - 7ks, 3ks do posledního řo, končíme pevným okem do 1. oka řady
Řada 2: háčkujeme stejným způsobem – háčkujeme ks, do prostředního oka (v obou „zatáčkách“)
uháčkujeme vždy 3ks.
Takto pokračujeme, dokud dno neměří cca 28 x 15 cm (délka x šířka)
Další 2 řady háčkujeme už jen ks bez přidávání, a to za zadní nit. Tím se nám kraje dna košíku zvednou
– vznikne „miska“. Teď už budeme háčkovat obvod košíku.

2. OBVOD KOŠÍKU
Řada 1: 1ks za zadní nit, *1 oko přeskočíme, 1ks za zadní nit do dalšího oka, pak se vrátíme –
uháčkujeme ks za zadní nit do přeskočeného oka* opakujeme až do konce řady. Takto nám vznikne
ozdobná řada
Řada 2: ks za zadní nit
Řada 3: ks za zadní nit
Řada 4: ozdobná řada (viz řada 1)
Řada 5: ks za zadní nit
Výška košíku by měla být cca 18cm. Pokud chceme vyšší košík, přidáme řady.

3. UCHA
Pokračujte v háčkování – v další řadě háčkujeme pevná oka, přičemž na bocích vždy vynecháme 6 ok,
uháčkujeme 16řo, opět pokračujeme do 7. oka (za přeskočenými 6 oky), pevná oka …
Uháčkujeme poslední řadu – celý kraj košíku obháčkujeme pevnými oky, ucha košíku krátkými sloupky.
Práci ukončíme, konce příze zapošijeme. Hotovo !!!

VLASTNICKÁ PRÁVA:
Tento návod je chráněný patentem (HOOOKED). Je určený pouze pro osobní využití. Jeho šíření,
prodej nebo prodej samotných výrobků (zhotovených podle něj) je přísně ZAKÁZÁN !!!
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