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Úvod 
Tento návod som napísala na základe vašich množiacich sa žiadostí o návod na medvedíkov, ktoré vyrábam. 

Nájdete v ňom presný postup, vďaka ktorému by ste mali vedieť takého medvedíka vytvoriť. Verím, že vám tento 

návod pomôže a vám sa podarí vyčarovať úsmev na tvárach vašich detí, vnúčat, či kamarátiek, ktoré medvedíkom 

obdarujete.  

Niečo o mne 
Volám sa Petra Kobolková. Som mladá žena, ktorá sa veľmi rada venuje tvoreniu. Od 

malička som inklinovala k vymýšľaniu rozličných nápadov. Pamätám sa, ako sme si raz 

mali ušiť bábku na ruku na hodinách výtvarnej výchovy. Doma som ju ešte poctivo 

dokončovala. Navliekala som jej nekonečne veľa vlasov na hlavičku. Bola krásna a mala 

úžasne husté vlasy. Keď som ju doniesla naspäť do školy pani učiteľka ma pokarhala, že 

som určite podvádzala a bábku mi šila mamina. Neverila mi, že to bola naozaj moja 

práca. 

O niečo neskôr som sa učila paličkovú čipku na hodinách pestovateľskej výchovy. Mali 

sme na výber, buď pestujeme alebo paličkujeme. Musím sa priznať už si z toho 

paličkovania nič nepamätám, ale bola som jediná v triede, ktorá sa tomu venovala. 

Počas vysokej školy som vytvorila mnoho pekných vecí, na ktoré som hrdá. Jednou z nich bol napríklad obraz 

z fotiek z výletov s ocinom ako darček pre neho k 50. –tke. Dnes ma obraz vystavený na stene a rád sa na neho 

díva. Ďalej som sa tiež naučila háčkovať podľa youtube videí. Háčkovala som najmä hračky, no skúsila som si aj 

rukavice, či čiapku. 
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Teraz pracujem. Venujem sa najmä tvoreniu s ľuďmi s postihnutím. Denne hľadám nové a nové nápady na 

tvorenie. Je to moja práca, ale aj záľuba.  

Šírenie tohto dokumentu 
Tento dokument vznikol na základe mojich skúsenosti s háčkovaním. 

Nájdete v ňom návod ako háčkujem svojich medvedíkov ja. Uvádzam 

tu informácie, ktoré mne fungovali a nezaručujem ich správnosť pre 

niekoho ďalšieho. Aj napriek tomu verím, že sa vám podarí vytvoriť 

krásnych mackov.  

Veľmi sa budem tešiť pokiaľ tento dokument budete šíriť medzi svojich 

známych priamym odkazom na môj Sashe obchod 

(www.sashe.sk/tvorim-s-laskou). Mrzelo by ma, ak by ste dokument 

ľubovoľne kopírovali a rozdávali. Jeho tvorba mi zabrala niekoľko hodín 

a dala som si na ňom veľmi záležať. Prosím akceptujte moje autorské 

práva. S vďakou Petra Kobolková. 
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Slovný popis 

Základné informácie 
Podľa tohto návodu vytvoríte medvedíka 

vysokého 12 cm v sede a 16 cm v stoji.  

 

Budete potrebovať: 

 100% bavlna NELA – Niťárna Česká 

Třebová,  s.r.o.(bledomodrá odtieň č. 5424) 

 čierna bavlnka na vyšívanie očí, ňufáčika 

 žltá a rúžova perlovka na nožičky 

 výplň – PES guličky / duté vlákno 

 ihla 

 háčiky č. 3,5 

 biely filc 

 15 – 18 mm rôznofarebné gombíky (6 ks) 

 

 

 

 

TIP: Pokiaľ máte záujem o medvedíka väčšieho odporúčam 

nasledujúce možnosti: 

 Háčkujte priadzou, pri ktorej je odporúčaný väčší háčik 

 Používajte dvojitú priadzu a väčší háčik 

 Miesto krátkych stĺpikov, háčkujte s polodlhými (v takom 

prípade vám vznikne hračka mäkšia) 

Použité skratky v dokumente: 

 o. - očko 

 ret. o. - retiazkové očko 

 kr. st. - krátky stĺpik 

 pev. o. - pevné očko 

 1 r. - prvý riadok 

 1 kr.st. - jeden kráty stĺpik 

 1.kr.st. - prvý krátky stĺpik 

 nasled. – nasledujúci     

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou
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Hlava 
Hlavu začíname s tzv. magickým krúžkom. Prípadne je možné začať 3 ret.o. a spojiť ich pev.o. do kruhu. Väčšinu častí 

(okrem nosa a uší) môžeme háčkovať do špirály, tzn. bez ukončovania riadkov pev.o. a začínaním ret.o. kedy si vedieme 

značku z bavlnky v inej farby. Alebo môžeme háčkovať s ukončovaním riadkov. Tento návod je napísaný práve tak, aby 

sme riadky ukončovali, no v oboch prípadoch je rozdiel medzi medvedíkmi nepatrný. 

1 r. - do magického kruhu 6 kr.st., kruh stiahneme, riadok ukončíme pev.o. do prvého ret.o., nový riadok začneme 1 ret.o. 

(6) 

Pozn.: nasledujúce obrázky sú ilustračné, preto sú v inej farbe. Čierna a červená bodka znázorňuje očká (ret.o., kr.st.) biela 

znázorňuje pev.o. 

2 r. - rozširujeme *2kr.st. do každého kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou
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3 r. - rozširujeme *1kr.st., 2kr.st. do nasledujúceho kr.st.* opakujeme, pev.o. ret.o. 

(18) 

4 r. - rozširujeme *1kr.st. do 2kr.st., 2kr.st. do 3.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o.(24) 

5 r. - rozširujeme *1kr.st. do 3 kr.st. 2kr.st. do 4.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (30) 

6 r. - rozširujeme *1kr.st. do 4 kr.st. 2kr.st. do 5.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (36) 

7 r. - rozširujeme *1kr.st. do 5 kr.st. 2kr.st. do 6.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (42) 

8 r. - 12 r. - háčkujeme dokola 42 kr.st., pev.o., ret.o.(42) 

13 r. - skracujeme *1kr.st. do 5 kr.st., šiesty a siedmy kr.st. zháčkujeme do jedného 

kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (36) 

14 r. - skracujeme *1kr.st. do 4 kr.st., piaty a šiesty kr.st. zháčkujeme do jedného 

kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (30) 

15 r. - skracujeme *1kr.st. do 3 kr.st., štvrtý a piaty kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (24) 

16 r. - skracujeme *1kr.st. do 2 kr.st., tretí a štvrtý kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (18) 

17 r. - skracujeme *1kr.st. do 1 kr.st., druhý a tretí kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

Hlavičku vyplníme PES guličkami. 
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Ňufáčik 
Začíname na 5 ret.o. 

1 r.: 3 kr.st. do druhého očka od háčika, 1 kr.st., 1 kr.st., 3 kr.st. do posledného očka retiazky (do zatáčky), zo spodku retiazky 

1 kr.st., 1 kr.st., pev.o., 1 ret.o. (10) 

2 r.: *2 kr.st. do nasledujúcich 3 po sebe idúcich kr.st., 1 kr.st do nasl. 2 kr.st.* → zopakovať, pev.o., 1 ret.o. (16) 

3 r.: *2 kr.st. do nasledujúcich 3 po sebe idúcich kr.st.,  1 kr.st. do nasl. 5 kr.st.* → opakovať. pev.o. (22) 

Ukončiť. 

 

Ušká 
1 r. - do magického kruhu 6 kr.st., kruh stiahneme, riadok ukončíme pev.o. do prvého ret.o., ret.o. (6) 

2 r. - rozširujeme *2kr.st. do každého kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

3 r.: 2kr.st. do prvého kr.st., 1 kr.st. do nasl. 7, 2kr.st. do nasledujúceho kr.st., na tomto mieste riadok ukončiť. 

 

K hlave prišijeme nos, tak aby bol pekne vycentrovaný v strede. Ja som vrchnú časť prišila tak aby nepresiahla desiaty 

riadok na hlavičke. Ďalej rozpätie nosa je asi 6 kr.st. (pozrite obrázok na ďalšej strane) Následne vyšijeme oči a obočie. 

Očká opäť vzdialené od seba asi 6kr.st., od ňufáčika vzdialené 2 riadky. Prišijeme ušká. Po prišití môžeme do ušiek prišiť aj 

gombíky. 
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Telo 
Opäť začneme tzv. magickým krúžkom. 

1 r. - do magického kruhu 6 kr.st., kruh stiahneme, riadok ukončíme pev.o. do prvého ret.o., ret.o. (6) 

2 r. - rozširujeme *2kr.st. do každého kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

3 r. - rozširujeme *1kr.st., 2kr.st. do nasledujúceho kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o.(18) 

4 r. - rozširujeme *1kr.st. do 2kr.st., 2kr.st. do 3.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o.(24) 

5 r. - rozširujeme *1kr.st. do 3 kr.st. 2kr.st. do 4.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (30) 

6 r. - rozširujeme *1kr.st. do 4 kr.st. 2kr.st. do 5.kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (36) 

7 r. - 9 r. - háčkujeme do kruhu 36 kr.st., pev.o., ret.o. 

10 r. - skracujeme *1kr.st. do 4 kr.st., piaty a šiesty kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (30) 

11 r. - 12 r. - háčkujeme do kruhu 30 kr.st., pev.o., ret.o. 

13 r. - skracujeme *1kr.st. do 3 kr.st., štvrtý a piaty kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (24) 

14 r. - 15 r. - háčkujeme do kruhu 24 kr.st., pev.o., ret.o. 

16 r. - skracujeme *1kr.st. do 2 kr.st., tretí a štvrtý kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (18) 

17 r. - 18 r. - háčkujeme do kruhu 18 kr.st., pev.o., ret.o. 

19 r. - skracujeme *1kr.st. do 1 kr.st., druhý a tretí kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

Vyplníme dutým vláknom. Ukončíme. 

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou
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Nohy 
5 ret.o. 

1 r.: 3 kr.st. do druhého očka od háčika, 1 kr.st., 1 kr.st., 3 kr.st. do posledného očka retiazky (do zátačky), zo spodku retiazky 

1 kr.st., 1 kr.st., pev.o., 1 ret.o. (10) 

2 r.: *2 kr.st. do nasledujúcich 3 po sebe idúcich kr.st., 1 kr.st do nasl. 2 kr.st.* → zopakovať, pev.o., 1 ret.o. (16) 

3 r.: *2 kr.st. do nasledujúcich 3 po sebe idúcich kr.st.,  1 kr.st. do nasl. 5 kr.st.* → opakovať. pev.o., 1 ret.o. (22) 

4 – 5 r.: 22 kr.st. do kruhu, pev.o., ret.o. (22) 

6 r.: zháčkovať vždy 2 kr.st. dohromady – zopakovať 4 krát (z 8 kr.st. budeme mať 4), zvyšok kruhu 1 kr.st. do 1 o., pev.o., 

ret.o. (18) 

7 r.: zháčkovať vždy 2 kr.st. dohromady – zopakovať 3 krát (z 6 kr.st. budeme mať 3), zvyšok kruhu 1 kr.st. do 1 o., pev.o., 

ret.o. (15) 

8 r.: zháčkovať vždy 2 kr.st. dohromady – zopakovať 2 krát (z 4 kr.st. budeme mať 2), zvyšok kruhu 1 kr.st. do 1 o., pev.o., 

ret.o. (13) 

9 r.: zháčkovať 2kr.st., zvyšok kruhu 1 kr.st. (12) 

10 – 11r.: do kruhu 12kr.st., pev.o., ret.o. 

12 r.: zháčkovať dva kr.st., zvyšok 1kr.st., pev.o., ret.o. (11) 

13 r.: do kruhu 11 kr.st., pev.o., ret.o. 

14 r.: 7kr.st. po kruhu, zháčkovať dva kr.st., zvyšok 1kr.st. po kruhu, pev.o., ret.o. (10) 

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou
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15 r.: do kruhu 10 kr.st., pev.o., ret.o. 

Ukončíme, vyplníme PES guličkami a zašijeme. Na vrch nožičiek prišijeme gombíky, s ktorými 

potom nožičky prišijeme k telu. Na spodok nožičky našijeme ovál vystrihnutý z plsti. Obšijeme ho 

farebnou perlovkou. 

 

Ruky 
1 r. - do magického kruhu 6 kr.st., kruh stiahneme, riadok ukončíme pev.o. do prvého ret.o., 

ret.o. (6) 

2 r. - rozširujeme *2kr.st. do každého kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

3 r. - rozširujeme *1kr.st., 2kr.st. do nasledujúceho kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (18) 

4 r. - háčkujeme dokola 18 kr.st., pev.o., ret.o. (18) 

5 r. - skracujeme *1kr.st. do 1 kr.st., druhý a tretí kr.st. zháčkujeme do jedného kr.st.* opakujeme, pev.o., ret.o. (12) 

6 – 9 r. -  háčkujeme dokola 18 kr.st., pev.o., ret.o. (12) 

10 r.: zháčkovať dva kr.st., zvyšok 1kr.st., pev.o., ret.o. (11) 

11 r.: do kruhu 11 kr.st., pev.o., ret.o. 

12 r.: 7kr.st. po kruhu, zháčkovať dva kr.st., zvyšok 1kr.st. po kruhu, pev.o., ret.o. (10) 

13 r.: do kruhu 10 kr.st., pev.o., ret.o. 

Ukončíme, vyplníme PES guličkami a zašijeme. Na ručičku prišijeme gombík. 

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou


PETRA KOBOLKOVÁ  HÁČKOVANÝ MEDVEDÍK 

 

WWW.SASHE.SK/TVORIM-S-LASKOU  13 

 

Finišujeme 
Takto prichystané jednotlivé časti postupne zošijeme. Začneme s nohami. Prišijeme jednu (ak máte veľkú ihlu aj obe naraz) 

k telu. Prišívame len cez dierky na gombíkoch – tým zaistíme pohyblivosť končatiny. Na druhú stranu je potrebné prišiť ich 

dôkladne na pevno. Podobne prišijeme aj ruky.  

Matracový steh 
Na záver prišijeme hotovú hlavu k telíčku. Pri prišívaní hlavy a tela používame tzv. matracový steh, ktorý nájdete aj na 

tomto videu (video je v anglickom jazyku, no myslím si, že veľmi pekne názorné). Pomôcť by vám mohol aj ilustračný 

obrázok. 

 

Zdroj: Lochta 

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou
https://youtu.be/ObuZwHlmDCI
http://lochta.blogspot.sk/2015/11/ke-krasnemu-siti-velky-skok.html
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Záverečné slová 
Dostávate sa na záver tohto dokumentu. Verím, že ak ste prišli až sem, podarilo sa vám vytvoriť medvedíka podľa vašich 

predstáv. Ďakujem vám, že som mohla byť súčasťou vášho tvorenia a sprevádzať vás pri vašom čarovaní s háčikom. 

 Ak by sa vám vyskytli akékoľvek nejasnosti, alebo by ste mi chceli niečo odkázať som plne dostupná 

 Cez súkromné správy na Sashe: www.sahse.sk/tvorim-s-laskou.  

Budem sa tešiť na vaše správy a kľudne sa aj pochváľte, ak sa vám podarí vytvoriť nejaký pekný macík vytvoriť.  

      

http://www.sashe.sk/tvorim-s-laskou
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Návod ako si uháčkovať medvedíka pre vás vytvorila 

 

PETRA KOBOLKOVÁ 

Tvorivá dušička a zakladateľka internetovej stránky o tvorení. 
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