
BOSTON SUN – háčkovaná čepice 

Velikost: na obvod hlavy cca 50-54 cm 
 
Materiál: Schachenmayr Original Boston 
Sun , 100 g v neónově růžové, odstín 00036. 
Háček velikosti 7-8 mm. 
 
Vzor: děláme do kruhu dlouhé sloupky a/anebo 
krátké sloupky. Na začátku každého kruhu 
uháčkujeme 3 řetízková oka [namísto dlouhého 
sloupku] anebo 2 řetízková oka [namísto 
krátkého sloupku]. Kruh uzavřeme pevným 
okem vpíchnutým do předcházejícího 
řetízkového oka. Nad dlouhými sloupky a nad 
„síťovým okem“ předcházejícího řádku 
uděláme dlouhé sloupky. 
 
Síťový vzor: střídavě háčkujeme dlouhý 
sloupek a 1 řetízkové oko. Na začátku každého 
řádku uděláme pevné oko v prvém řetízkovém 
oku předcházejícího řádku.  
 
Zkušební vzorka: 12 ok a 6 řádků = 10 cm 
síťového vzoru.  
 
Instrukce:  pracujte podle přiloženého nákresu. 
Uháčkujte 4 řetízková oka, spojte je do kruhu 
pevným okem vpíchnutým do prvého oka.  
1. řádek: (2 dlouhé sloupky, 2 řetízkové oka) 
háčkujeme 4krát do kruhu = 16 ok. 
2. řádek: (2 dlouhé sloupky, 1 řetízkové oko) = 24 ok = uháčkujeme dlouhý sloupek do každého oka 
předcházejícího řádku. 
3. řádek: háčkujeme stejně jako 2. řádek = 36 ok. 
4. řádek: háčkujeme stejně jako 2. řádek = 54 ok. 
5. řádek: (2 dlouhé sloupky, 1 řetízkové oko, 2 dlouhé sloupky, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme) 
opakujeme 10krát, ukončíme 2 dlouhými sloupky, 1 řetízkovým okem, 1 dlouhým sloupkem = 64 ok. 
6. řádek: (1 dlouhý sloupek, 1 řetízkové oko) střídavě háčkujeme, uháčkujeme dlouhý sloupek 
v každém dalším oku předcházejícího řádku = 64 ok. 
7. - 13. řádek: háčkujeme síťový vzor = 64 ok v každém řádku. V nákresu je uvedený jenom 7. řádek; 
uháčkujte tento řádek celkem 7krát. 
14. řádek: uháčkujeme dlouhý sloupek do každého „síťového oka“ předcházejícího řádku = 32 ok. 
15. řádek: háčkujeme krátký sloupek nad každým dlouhým sloupkem = 32 ok. 
Obrátíme práci. 
16. řádek: střídavě háčkujeme krátký sloupek = 32 ok. 
Ukončíme. 
 
Poznámka: v 14. - 16. řádku prodlužujeme oka, aby lem nebyl příliš úzký. 
Čepice má přibližně 24 cm na výšku. 

  



Nákres:

 

 

Vysvětlivky: 

= 1 řetízkové oko 
= 1 pevné oko 
 
= 1 krátký sloupek 
 
= 1 dlouhý sloupek 


