Kapitola 3
Tajemství polosloupku
Bez polosloupku by to nebylo ono. Dodá
výrobkům vzdušnost a měkkost. Sami si to
můžete ověřit na háčkované čepici. Naučím
vás, jak si uháčkovat přesně takovou
velikost, jakou potřebujete.
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1

Začneme nejdříve polosloupkem, pak vám
ukážu, jak se přidávají oka, a nakonec tyhle dvě
techniky zkombinujeme a uháčkujeme spolu
čepici. A ta bude začínat kruhovými řadami.
Jak jsem se zmínila v předchozí kapitole,
polosloupek je něco mezi krátkým sloupkem
a dlouhým sloupkem, minimálně co se výšky
týče. Je to takový hutnější a trochu vyšší
krátký sloupek. Já osobně ho velice ráda
používám do různých projektů právě pro
jeho „naducanost“. Výsledné výrobky jsou
krásně měkké a zároveň zůstávají vzdušné.

2

A pro úplnost – v návodech ho najdete pod
označením PDS.
Polosloupek odpovídá výškou dvěma
řetízkovým okům, a proto na začátku každé
nové řady háčkujeme dvě řetízková oka.

1 Další postup je hodně podobný, jako
když háčkujeme dlouhý sloupek. Na háček
nahodíme přízi. Nahození se dělá stejným
způsobem jako právě u dlouhého sloupku.

3

2 Vpíchneme háček do oka, kde máme
háčkovat, nabereme přízi a protáhneme
háčkem přízi na přední stranu. Na háčku
máme nyní 3 oka. V tuto chvíli veškerá
podobnost s dlouhým sloupkem končí.
3 Místo abychom se s háčkem vraceli
postupně po dvou okách zpět, nabereme
přízi a protáhneme ji všemi třemi oky
najednou. Jako bychom si ten dlouhý
sloupek rozmysleli a začali háčkovat krátký
sloupek. Jedním prostým tahem ukončíme
háčkování polosloupku. Jednoduché.
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4 Řada háčkovaných polosloupků vypadá
takto.
Teď změníme téma na přidávání ok.
V mnoha návodech se setkáte s přidáváním
ok. Ať už se bude jednat o háčkované
čepice, rukavice nebo háčkovaná zvířátka.
Doporučuji se tuhle techniku naučit, protože
se vám zkrátka bude při háčkování hodit.
Navíc to má tu výhodu, že se oka přidávají
pro všechny druhy sloupků stejně. A návod
na háčkovanou čepici, který bude za chvíli
následovat, je toho jen důkazem. Díky tomu
stačí, abych vám ukázala, jak se přidává
v případě, že háčkujete krátkým sloupkem,
a už to budete umět použít i při háčkování
polodlouhého či dlouhého sloupku.

5

5 Jak se tedy přidávají oka? Děláte to
tak, že do stejného místa, kde už máte
jeden sloupek uháčkovaný, vpíchnete
háček ještě jednou a uháčkujete tam znovu
jeden sloupek navíc. Toť vše. Žádná věda.
Doufám, že nejste moc zklamaní, jestli jste
čekali nějakou složitost.

6

A ještě si ukážeme ujímání ok, ať to máme
kompletní. Jsou dvě možnosti, jak oka
ujímat, tzn. jak zmenšit počet ok v řadě.
První možností je, že toto oko jednoduše
přeskočím, zkrátka ho vynechám a háčkuji
až do dalšího oka.

6 Nebo je možné začít do oka háčkovat,
ale toto háčkování nedokončit. V takovém
případě mi na háčku očka zůstanou,
začnu háčkovat do následujícího oka
a v posledním kroku projedu háčkem
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všemi očky na háčku. Konkrétně – pro
lepší představu – chci zmenšit počet ok
při háčkování krátkého sloupku. Vpíchnu
do prvního krátkého sloupku, naberu
přízi a protáhnu k sobě, ale tento krok
nedokončuji, místo toho vpíchnu háček
do následujícího oka, opět naberu přízi
a protáhnu okem k sobě. Na háčku mám
3 smyčky. Nyní naberu přízi a protáhnu
všemi oky najednou.

7

Záleží na vás, který způsob vám bude
vyhovovat více, já raději používám druhý
způsob, je sice o trochu složitější, ale
ujímání je pak méně nápadné.
Pokud chci háčkovat čepici v kruhových
řadách, přidávám pravidelně v každé řadě
nebo v každé druhé (a x-té) řadě, a díky
tomu se mi počáteční kolečko zvětšuje.
Když budete mít přesný návod, budete
se jím samozřejmě řídit a vždy budete mít
napsané, v jakém přesně místě oko navíc
uháčkovat.

8

V následujícím návodu je přidávání
v řadách pravidelné, je v tom určitý systém,
který pak můžete libovolně přenést i na jiné
typy přízí, jiné velikosti i jiné výrobky, je to
hodně univerzální.
Na čepici jsem použila přízi Bravo color
(133 m / 50 g), odstín číslo 2120. Celkem
jsem spotřebovala jedno klubíčko
a budu háčkovat krátkým sloupkem
a polosloupkem. Háčkovala jsem háčkem č.
4,0 a háčkem č. 3,5.

38 | Tajemst ví

p olosl oupku

K uháčkování čepice je potřeba umět
háčkovat řetízkové oko, krátký sloupek (viz
kapitola 1) a dále i pevné oko (kapitola 2).

7 Začínám uháčkováním 4 řetízkových ok.
Ta si spojím pevným okem do kruhu. Dělá
se to stejně jako u nákrčníku z předchozí
kapitoly, jen je to možná vzhledem
k nízkému počtu ok trochu krkolomnější.
Nicméně do prvního oka řetízku vpíchneme
háček a prvním okem spojíme s okem
posledním. Vznikne nám malý kroužek.

8 Po spojení kroužku uháčkuji jedno
řetízkové oko navíc a začnu háčkovat krátké
sloupky okolo tohoto kroužku. Háček

vpichuji do středu, jako bych chtěla kroužek
obháčkovat. Určitě nevpichuji háček do
řetízkových ok. Takto uháčkuji celkem
8 krátkých sloupků a vše spojím pevným
okem k řetízkovému oku, které jsem udělala
hned na začátku. A mám hotovou první
řadu.

9 V další řadě budu háčkovat také krátkým
sloupkem. Udělám si tedy na začátku
nové řady jedno řetízkové oko a pokračuji
v háčkování, nyní už háčkuji klasicky – háček
vpichuji pod obě horní smyčky krátkého
sloupku z předchozí řady. Navíc potřebuji,
aby se mi práce začala rozšiřovat – potřebuji
přidávat oka. V této řadě přidám 8 ok navíc –
do každého oka uháčkuji dva krátké sloupky.

9
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a Na konci této řady budu mít celkem 16 ok.
V následující řadě budu přidávat v každém
druhém oku. To znamená, že do prvního
oka udělám jeden krátký sloupek, do
druhého oka udělám dva krátké sloupky.
Do třetího oka jeden krátký sloupek, do
čtvrtého oka dva krátké sloupky a tak dále
až do konce řady. Přehlednější to možná
bude, když to zapíšu takto:
1 KS, 2× KS, 1 KS, 2× KS, 1 KS, 2× KS…
Na konci třetí řady bych měla mít
uháčkováno 24 ok, protože jsem opět
osmkrát přidávala.
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Ve čtvrté řadě začnu háčkovat
polodlouhým sloupkem a to se nezmění
téměř až do konce. Z toho důvodu začínám
každou další řadu dvěma řetízkovými oky,
abych se dostala na potřebnou úroveň
shodnou s výškou polosloupku. A každou
řadu ukončuji pevným okem, to zůstává
stejné.
Pokud se ptáte, proč jsem dělala první řady
krátkým sloupkem, pak je to z důvodu, že
vršek čepice není až tak baculatý, a podle
mého názoru se i začátečník v přidávání
lépe zorientuje. V budoucnu můžete zkusit
čepici začít háčkovat rovnou od prvních ok
polosloupkem.

