
III. Benefičné háčkovanie – Hlávky v teple 

Spoločne háčkujeme 1. 4. 2020 od 14:00 do 19:00 v Košiciach - 

Kasárňach/Kulturparku – Hlavná budova 

Ako po minulé roky, aj tento rok sa môžete zapojiť aj mimo akcie a háčkovať doma. 

Hotové čiapočky môžete potom doniesť priamo na akciu, alebo ich nechať v galantérii Piccolo na 

Mäsiarskej 13 v Košiciach. Ak sa rozhodnete nechať ich v galantérii, urobte tak, prosím, do 31. 3. 

2020. 

Pokyny pre háčkované čiapočky: 

Hlavičky práve narodených detí majú rôzne veľkosti, od 16 cm (u veľmi predčasne narodených detí) do 33 

– 37 cm u donosených detí. Najžiadanejšie sú čiapočky 22 – 28 cm. Háčkovať však môžete ktorýkoľvek 

z uvedených rozmerov, teda v rozmedzí 16 – 37 cm. Približné rozmery veľkosti čiapočky k obvodu hlavičky, 

ktoré vám pomôžu pri háčkovaní, nájdete v tabuľke nižšie. 

Obvod hlavičky Priemer placky Výška čiapočky 

33 – 35 cm 10,5 – 11 cm 11 – 12,5 cm 

29 – 32 cm 9,3 – 10,2 cm 10,5 – 11,5 cm 

25 – 28 cm 8 – 8,9 cm 9 – 10,5 cm 

22 – 24 cm 7 – 7,7 cm 8 – 9 cm 

19 – 21 cm 6,1 – 6,7 cm 7 – 8 cm 

16 – 18 cm 5,1 – 5,8 cm 5,9 – 6,9 cm 

Placka – vrch čiapočky - kruh, v ktorom pri háčkovaní v každom riadku pridávame ďalšie očka. 
Výška čiapočky – od stredu prvého kruhu (od stredu magického kruhu) po okraj čiapky  
 
Materiál: 
Ideálne by bolo použiť prírodné priadze – vlnu, bambus, bavlnu... Ale napríklad práve čistá bavlna, ktorá je 
najdostupnejšia, je pomerne pevná a na čiapky pre novorodencov sa veľmi nehodí. Preto neváhajte využiť 
aj rôzne zmesné priadze, v ktorých sa kombinujú prírodné a umelé materiály. Vyhnite sa veľmi chlpatým 
priadzam.  
Hrúbka priadze – cca v rozmedzí 190 – 320 m na 100 g. Pravdaže môžete použiť aj tenšie priadze, ak vám 
nevadí pracovať s viacerými nitkami. Príliš hrubé priadze nie sú vhodné. 
Nebudem uvádzať konkrétne značky, pretože ich veľké množstvo. Vyberte si priadzu podľa vyššie 
uvedených kritérií, ktorá Vám bude najviac vyhovovať. V galantérii Vám určite poradia. 
 
Háčkovanie čiapočky 
Vzory a farby sú úplne na vás. Čiapočka by nemala byť veľmi tuhá, aby sa dala roztiahnuť a pohodlne 
navliecť na detskú hlavičku. Uprednostňujte preto pri jej háčkovaní dlhé a polodlhé stĺpiky. Ak by ste 
háčkovali iba krátkymi stĺpikmi, čiapka by bola veľmi pevná. 
 
Návod na veľmi jednoduchú čiapočku z hrubšej priadze (superlana ALIZE Midi, háčik č. 5) 

 
Rovnaký návod môžete použiť aj pri tenšej priadzi, akurát budete musieť uháčkovať 
viacej riadkov. 

Poznámky:  



- Prvé 2 retiazkové očká, ktorými začíname každú radu nepočítame ako prvý dlhý 
stĺpik. 

- Háčkujeme v uzavretým radoch. Radu vždy ukončíme pevným očkom do prvého 
dlhého stĺpika v rade (nie do druhého retiazkového očka, ktorým sme radu 
začínali) 
 

1. Magický kruh (MK) a do neho 2 retiazkové očká (RO), 12 dlhých stĺpikov (DS), 
uzavrieme radu pevným okom (PO)  (12 DS) 

2. 2RO, 2 DS do rovnakého očka a do každého nasledujúceho očka, radu ukončíme 
PO  (24 DS) 

3. 2 RO, 2 DS do rovnakého očka, 1 DS do nasledujúceho očka, (2 DS do ďalšieho očka, 1 DS do 
ďalšieho)*11, radu ukončíme PO  (36 DS) 

4. 2 RO, 2 DS do rovnakého očka, 1 DS do každého z nasledujúcich 17-tich očiek, 2 DS do 
nasledujúceho očka,  1 DS do každého z nasledujúcich 17-tich očiek, radu ukončíme PO  (38 DS) 

5. –  9.  2 RO, DS do každého očka v rade, radu ukončíme PO  (38 DS) 
10. 1 RO, krátky stĺpik do každého očka v rade, radu ukončíme PO  (38 KS).  
Ukončíme. Niť zapracujeme. Čiapku môžeme ozdobiť gombíkom, alebo háčkovaným kvietkom, či 
mašličkou. Ozdoby poriadne prišite, aby ich deti nemohli odtrhnúť. 
 
Grafický návod na háčkovanie placky (vrchu čiapočky) 
Háčkujte podľa návodu až do chvíle, kedy bude mať placka potrebnú veľkosť. Potom pokračujte 
háčkovaním v uzavretých radách bez pridávania stĺpikov, až kým čiapka nebude mať potrebnú výšku. 
Posledný riadok urobte z krátkych stĺpikov, aby bol okraj čiapky troška pevnejší. 
Miesto dlhých stĺpikov môžete použiť aj polodlhé stĺpiky. Čiapka bude hustejšia. Ak sa pre ne 
rozhodnete, na začiatok stačí do magického kruhu uháčkovať iba 8 polodlhých stĺpikov. 
 



 
 


