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Kasárne / Kulturpark 

 
Chobotničky pre bábätká 

 
 

Požiadavky na háčkovanú chobotničku: 
- priadza - 100% bavlna (Catania, Camilla, Alize Bahar, Catty, Nella a iné), náplň -  duté 

vlákno (môže byť výplň z basic vankúšov IKEA, JYSK), 
- nesmie obsahovať žiadne plastové, látkové ani iné ako bavlnené (s priadze) súčasti, 
- veľkosť chobotnice: telo 6 - 8 cm; chápadlá 14 – 16 cm (celá chobotnčka by nemala 

presiahnuť dĺžku 22 cm) 
 
 
Návod: 
Použité skratky: 
KS – krátky stĺpik 
RO – retiazkové očko 
V – 2KS do jedného KS predchádzajúcej rady 
A – 2KS predchádzajúcej rady zháčkujeme do jedného KS 
 
1.  Do magického krúžku uháčkujeme 6 KS (6) 
2.  (2KS do jedného KS) 6x    (12) 
3.  (1KS, V) 6x      (18) 
4.  (2KS, V) 6x      (24) 
5.  (3KS, V) 6x      (30) 
6.  (4KS, V) 6x      (36) 
7. – 14. 36 KS      (36) 
15.  (4KS, A) 6x     (30) 



16. – 17.  30 KS    (30) 
18.  (3KS, A) 6x      (24) 
19. – 20.  24 KS    (24) 
21. (4KS, A) 4x     (20) 
22. (3KS, A) 4x     (16) 
23. – 24. 16 KS    (16) 
 
25. Háčkujeme chápadielká za prednú niť: 50 – 70 RO, potom háčkujeme naspäť smerom k telu 
chobotničky: do každého RO háčkujeme 2KS. 
Takto uháčkujeme 8 chápadielok. Medzi jednotlivými chápadlami uháčkujeme vždy 1KS.  (16) 
Telo chobotničky vyplníme dutým vláknom. 
 
26. Háčkujeme za zadnú niť:  A 8x   (8) 
27.  A 4x      (4) 
 
Ukončíme a necháme si dostatočné dlhú priadzu na zašitie otvoru. Otvor zašijeme. Chobotničke 
vyšijeme oči a ústa a ozdobíme ju podľa vlastného uváženia (mašličky, kvietky). Oči môžeme aj 
uháčkovať. 
 
Háčkovanie chápadiel: 

 
Krátke stĺpiky háčkujeme len za jednu(vrchnú) nitku retiazkového očka – tak ako na obrázku. 
Chápadielko sa začne samé husto stáčať. 

Háčkované oči: napr. 
1. čierna priadza - do magického krúžku uháčkujeme 6KS  (6) 
2. biela priadza -  V 6x       (12) 
 
Výzdoba chobotničky, napríklad mašlička (zdroj: 
https://www.mimibazar.cz/tisk_navodu.php?id=11802):  

 
 


