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Nedávno jsem byla oslovena mou milou zákaznicí Robin McConnell, jestli bych nevymyslela 
nějaký dárek pro účastníky Pochodu proti rakovině v Kansasu, USA http://www.relayforlife.org. 
Cítila jsem se ohromně poctěna, ale měla jsem trošku i strach. Cítila jsem veliký závazek, jestli 
se mi povede vymyslet něco neokoukaného, lehkého na vyrobení a přitom, aby to bylo něco 
symbolického. Robin má partu háčkařek, které dárečky pro účastníky vyrobí:-) Je nádherné, že 
se lidé dokáží nezištně spojit pro něco dobrého! 

Týden jsem nad tím přemýšlela a nápad pořád nepřicházel. Pak najednou ke mně přišel v tichu 
noci :-) A tak mně napadlo, že bych mohla udělat domeček – symbol domova. Protože domov 
je, alespoň pro mně, nejdůležitějším místem, a protože si myslím, že lidé ať už zdraví, ale 
především ti nemocní, potřebují cítit v životě oporu a podporu rodiny a přátel a domov je pro 
mně symbolem pro vzájemné setkávání se, něco jako "bezpečné" místo.. 

Je to pro mně opravdová srdcovka. Pochod se koná v srpnu 2012 a v srpnu to bude 10 let, co 
boj  s  touto chorobou prohrál  můj milý  tchán.  Byl  to ohromně pozitivní  člověk a nikdy mi 
nepřestane být líto, že nestihl  poznat své vnučky. Chtěla bych tyto domečky věnovat jeho 
památce,  památce  mého  psího  Malého  prince  -  Badíka,  který  ač  bojoval  jako  drak  taky 
nevyhrál a s jehož odchodem odešlo i kus mé duše, protože to pro mně nebyl jen pes, ale 
opravdový přítel. Chtěla bych tyto domečky věnovat všem mým blízkým i vzdáleným, kteří 
statečně s touto zákeřnou chorobou bojují a všem, kteří potřebují trošku naděje...

Ze srdce,
Vendulka
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Materiál:

100% bavlna Camilla, Madame Tricote Paris 

Odstíny:
5308 tyrkys, 5329 světle zelená, 5046 světle růžová, 
5060 fialová, 5548 růžová 
Budete potřebovat poměrně malý kousek z každého odstínu.

Háček: 2,5 mm

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

Rozměry: výška 11 cm, šířka v nejširším místě 6 cm.  

Jdeme na to:-) 

Začátek: háčkujeme světle růžovou přízí – 15 ŘO

1.řada: první 3 ŘO jato 1 DS (háček vpichujeme do 4. oka), 12 DS, práci otočíme
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Použité zkratky: 

Řetízkové oko (ŘO)
Pevné oko (PO)
Krátký sloupek (KS)
Polodlouhý sloupek (PDS) 
Dlouhý sloupek (DS)

mailto:vendula.maderska@seznam.cz
http://www.hackovanisvendulkou.cz/


                                         Kouzlení s háčkem a jehlicemi
                                                www.hackovanisvendulkou.cz                         

2. řada: 3 ŘO jato 1 DS, 8 DS, 3 DS – které háčkujeme dohromady, práci otočíme

3. řada: 3 ŘO jato 1. DS, 2 DS – tyto 3 oka sháčkujeme dohromady, 8 DS, práci otočíme
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4. řada:  3 ŘO jako 1. DS, 5 DS, 3 DS – které sháčkujeme dohromady, práci otočíme

5. řada: 3 ŘO jato 1. DS, 6 DS, práci otočíme
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6. řada: 3 ŘO jako 1. DS, 5 DS, práci otočíme

7. řada: 3 ŘO jako 1. DS, 5 DS, práci otočíme

8. řada: háčkujeme KS okolo celé části domečku; v rozích háčkujeme 2 KS do jednoho oka, 
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12 KS, 2 KS do rohového oka, 12 KS, 2 KS do rohového oka, 13 KS – práci ukončíme.    

Střecha
Háčkujeme světle zelenou přízí

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

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

4. řada: 3 ŘO jako 1. DS, 1 DS do úplně prvního oka, 2 DS, 2 DS do jednoho oka, 2 DS, 2 DS 
do jednoho oka, práci otočíme. 
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Háčkujeme KS okolo celé střechy. Do rohových ok háčkujeme 2 KS. 

Obloučky na střeše
Pracujeme tyrkysovou přízí na spodní straně střechy. Háčkujeme 3 DS do prvního oka, 1 PO 
hned vedle, opakujeme 4 x a práci ukončíme.
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Komín 
Začátek: pracujeme fialovou přízí. 8 ŘO
1. řada: první 3 ŘO jako 1. DS, 5 DS, práci ukončíme. Přišijeme komín k zadní straně střechy. 

Znamení
Začátek: háčkujeme sytě růžovou - 17 ŘO
1. řada: 1 KS, 15 PO, 1 KS, práci ukončíme

Okno
Začátek: háčkujeme bílou přízí 9 ŘO
1. řada: první tři oka jako 1.DS, 6 DS, práci otočíme
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2. řada: háčkujeme KS okolo celého tvaru. V rozích háčkujeme 2 KS do jednoho oka, spojíme 
PO a práci ukončíme. 

Dveře
Začátek: háčkujeme bílou přízí 8 ŘO             
1. řada: první tři oka jato 1.DS, 5 DS, práci ukončíme

2. řada: háčkujeme tyrkysovou přízí 4 KS, 3 KS v horní špičce střechy, 4 SK – práci ukončíme

© 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               Červen 2012           11 

mailto:vendula.maderska@seznam.cz
http://www.hackovanisvendulkou.cz/


                                         Kouzlení s háčkem a jehlicemi
                                                www.hackovanisvendulkou.cz                         

Začistíme volné nitě. Nazdobíme domeček podle fantazie. Přišijeme všechny části k sobě a 
vyšijeme slovo hope – jako naděje. 

Položíme domeček na kousek filcu, přišpendlíme a opatrně obstřihneme jeho tvar. 
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Takto vypadá domeček ze zadní strany.

Sešijeme háčkovanou a filcovou část k sobě tzv. Kroužkovým stehem jato vidíme na obrázcích 
níže (první obrázek z  www.rucniprace.cz   )  . 
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Přišijeme brožový můstek a máme hotovo. :) 
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Přeji Vám hezké háčkování :-)
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