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Beránku, náš..
Design Vendula Maderská

Duben 2012 

Beránku náš, na nebesích,
stůj při náš, až přijde tma.
Beránku náš, na nebesích,

neopouštěj nás, až začnem se bát, bát ...

(text z písně Půlnoční k filmu Alois Nebel)

© Vendula Maderská, 2012. Tento návod je určen pouze pro osobní použití. Distribuce a jakékoliv komerční využití 
tohoto návodu je zakázáno - včetně prodeje výtvorů, vycházejících z tohoto návodu! V případě dotazů mne, prosím, 
kontaktujte na e-mailu: vendula.maderska@seznam.cz 
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Materiál:

100% bavlna Camilla, Madame Tricote Paris 

Odstíny:
0000 bílá, 5306 béžová
Budete potřebovat poměrně malý kousek z každého odstínu.

Háček: 2,5 mm

Ostatní materiál: perličky, knoflíček, filc, jehla s tupým hrotem, tenká vyšívací bavlnka např. 
Perlovka, brožový můstek, nitě

Rozměry: výška 3,5cm, šířka v nejširším místě 6 cm.  

Hlavička
Začátek: 6 ŘO
1. řada: 3 KS, 1 PDS, 6 DS do posledního oka, pokračujeme ve směru šipky, 1 PDS, 3 KS

© Vendula Maderská, 2012. Tento návod je určen pouze pro osobní použití. Distribuce a jakékoliv komerční využití 
tohoto návodu je zakázáno - včetně prodeje výtvorů, vycházejících z tohoto návodu! V případě dotazů mne, prosím, 
kontaktujte na e-mailu: vendula.maderska@seznam.cz 

Použité zkratky: 

Řetízkové oko (ŘO)
Pevné oko (PO)
Krátký sloupek (KS)
Polodlouhý sloupek (PDS) 
Dlouhý sloupek (DS)
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2. řada: začneme háčkovat ouška. Háčkujeme 5 ŘO, pokračujeme zpět podle směru šipky, 
1 DS, 3 KS (pravé ouško), 2 KS nad hlavičkou, 5 ŘO (levé ouško) pokračujeme opět zpět, 
1 DS, 3 KS, spojíme PO s hlavičkou, práci ukončíme. Začistíme volné nitě.
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Tělíčko
Začátek: 10 ŘO
1. řada: 9 KS, práci otočíme

2. řada: 3 ŘO jako 1. DS, 1 DS do úplně prvního oka, 7 DS, 2 DS do jednoho oka, práci 
otočíme

3. řada: 3 ŘO jako 1. DS, 1 DS do úplně prvního oka, 9 DS, práci otočíme 

© Vendula Maderská, 2012. Tento návod je určen pouze pro osobní použití. Distribuce a jakékoliv komerční využití 
tohoto návodu je zakázáno - včetně prodeje výtvorů, vycházejících z tohoto návodu! V případě dotazů mne, prosím, 
kontaktujte na e-mailu: vendula.maderska@seznam.cz 
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4. řada: 3 ŘO jako 1. DS, 1 DS do úplně prvního oka, 6 DS, 1 PDS, 1 KS, 1 PO, práci 
ukončíme.  

Otočíme, začistíme a od květinky po květinku ve směru šipky háčkujeme okraj: 3 ŘO, 1 PO do 
následujícího oka – opakujeme k druhé květince a práci ukončíme.

Na  hlavičku  přišijeme  černé  flitry  jako  oči,  hnědou  vyšívací  bavlnkou  vyšijeme  tlamu  a 
přišijeme ozdobný knoflíček. Když přišíváme hlavu k tělíčku, dbáme na tvarování uší. Tělíčko 
ozdobíme bílými perličkami a nožky vyšijeme hnědými perličkami.
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Položíme si hotového beránka na bílý filc a vystřihneme obrys beránka.

Sešijeme háčkovanou a filcovou část tzv. kroužkovým stehem, jako vidíme na obrázcích níže 
(první obrázek je z www.rucniprace.cz). 
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tohoto návodu je zakázáno - včetně prodeje výtvorů, vycházejících z tohoto návodu! V případě dotazů mne, prosím, 
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Nezapomeneme přišít brožový můstek 

A máme hotovo 

 ♥Přeji Vám Veselé Velikonoce 2012 a hodně radosti z háčkování ♥
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