
HÁČKUJEME SE ŠPAGÁTY

Sdílení poznatků nasbíraných za léta praxe

Napsala a podělit se chce                                    Hanka Sladká

                                                    
        



Něco o mě:

háčkuju, pletu a šiju od malinka, pořád mě to velice baví, a i když mi bude skoro 60 let, stále se ráda 

učím, a myslím, že v každém věku je co vylepšovat. S mojí milovanou dcerkou jsme společně založili 

firmu, ve které se zabýváme vším, co se jen může kolem špagátoviny točit - máme svůj e-shop, kde 

prodáváme materiál na háčkování, širokou škálu galanterie, doplňků, kožených a textilních polotovarů   

na výrobu tašek, ale i hotové výrobky jako jsou kabelky, tašky, batůžky, ošatky, koše a jiné doplňky       

do domácnosti. Tyto věci háčkujeme i na zakázku a k nim vytváříme i podrobné návody.

Proč jsem se rozhodla napsat tuto knihu:

od našich zákaznic dostáváme mnoho dotazů ohledně tohoto tématu, a tak jsem se snažila vytvořit něco, 

co tyto dotazy shrne a poskytne na ně odpovědi. Samozřejmě jsou to mé zkušenosti a získané znalosti      

a  ne na vše vím odpověď, ale postupně mohu tuto knihu o další doplňovat.

Tak jdeme na to, 1. otázka:

1. kolik je druhů špagátovin, spaghetti, nudlové příze?

Já vím, že jsou dva - bavlněné a směsové z recyklátu. Samozřejmě každá má jiné vlastnosti a jak je 

rozpoznat, když se nám dostane do ruky materiál bez štítku?

První způsob je tzv. spalovací zkouška:

bavlna:
hoří jako papír - pozor, dělejte to nad umyvadlem nebo dřezem!

směsový nebo umělý materiál:
tento materiál se škvaří - pozor, buďte opatrní, můžete se velice rychle popálit, držte vzorek třeba 

pinzetou

Druhý způsob je tzv. pružnost:

bavlna: 
málo pruží a na omak je taková „suchá" a matná, je lehká.

směsový nebo umělý materiál:
hodně pruží (ale jsou i takové co nepruží vůbec), je těžký, směs je hladká a lesklá.

Plusy bavlny:

je velice lehká, takže i výrobky z ní jsou lehké, což oceníme hlavně u tašek, kabelek, batůžků. Je málo 

pružná, takže výrobky jsou tím pádem pevné a drží formu, docela dobře se z ní háčkuje. 100% bavlna    

se prodává vždy bez spojů, třepení, je všude stejně široká. Je vyráběná z originálních kvalitních látek        

s pravidelným řezem proužků v celé délce. Když je po vypárání pomačkaná, stačí jí přepařit žehličkou     

a je jako nová.

Plusy směsi:

některé jsou pružné, dokonce i jako guma, takže se z toho dobře háčkuje, po vypárání jsou málo 

pomačkané.



Mínusy bavlny:

bavlněná špagátovina je po vypárání pomačkaná, více se špiní, při praní může pouštět barvu (pokud 

ovšem nedodržíte předepsaná pravidla pro praní, může se vám výrobek i srazit), její malá pružnost může 

způsobovat nezkušeným pracovnicím větší námahu při háčkování, ale na vše se dá zvyknout.

Mínusy směsi - recykláty:

vyrábí se z odpadových látek, absolutně se nehodí na tašky, batůžky a kabelky - jsou velice těžké. Dále,    

i když se dá na trhu sehnat levněji než bavlna, v přadenech mohou být spoje, jsou kazové. Objednáte si 

několik barev a šíře na každém klubku bude jiná, takže je poté náročné to nějak zkombinovat do výrobku.

Dokonce se i některé třepí, jsou v nich dírky, na jednom přadenu se i po jeho délce mění šířka příze - což 

je na finálním výsledku nepěkné, při použití většího háčku vám tam mohou vznikat díry, práce není 

úhledná. Některé též i naprosto pozbývají pružnost, což může být při háčkování náročnější.

Na co je vhodná bavlna:

úplně na vše, i povlak na polštář může být příjemný.

Na co je vhodná směs:

použila bych je snad jen na koberce a nějaké koše.

A protože se zabýváme pouze bavlněnou špagátovinou, budu již pokračovat pouze s ní.

2. Jak se o bavlněnou špagátovinu starat?

Jestli-že máte vypáranou bavlněnou špagátovinu která je pomuchlaná, nevadí, dá se to napravit dvěma 

způsoby: můžete jí namočit (což je dobré i v tom, že jí vlastně zároveň zbavíte nečistot), jemně vyždímat 

a nechat volně proschnout, nebo normálně přepařit žehličkou. Musíte ale počítat s tím, že se trochu ztenčí 

a natáhne, takže použít pak slabší háček než před vypáráním. Po uschnutí nebo přepaření jí velice jemně 

stočte do klubka a NEUTAHUJTE! Jinak i vypáraná a zmuchlaná špagátovina nevadí, když z ní chceme 

háčkovat sloupkové vzory, ale na takzvané pecky se nehodí.

         na toto páraná ano                                                     na tyto "pecky" ne, ale přepařená také může být

Na štítcích klubíček naleznete textilní symboly na údržbu, takže jdeme na to:

                                                                

                                                                  tak toto je třeba na BOBILONU, ale myslím, že když dám          

                                                                  výrobek do čistírny, že nic nepokazím, jinak zašpiněná                

                                                                  kabelka se dá někdy očistit i vlhčeným ubrouskem.

                                     



                                              

                                                      

                                                    naopak toto a toto je na přízi BISKVIT                                       

                                       

                                    

                                             

                                                tak toto je též na BOBILONU, ale žehlení bavlně opravdu            

                                                nevadí, třeba uháčkované dno na tašku ve tvaru                                              

                                                oválu se kroutí, takže se přepařit (pozor - přes bavlněnou látku)                    

                                                musí, jinak se vám bude kroutit i celá taška

                                                          

Tak toto je velice důležité, veškeré výrobky z bavlněných

špagátů bych se nebála ručně vyprat, ale pozor, záleží jak.

Nejprve bych samozřejmě odstranila veškeré kovové

součásti, co by jen šlo. Když bych prala jednobarevnou věc:

dám si do lavoru vodu o nejvyšší teplotě 30°, což se pozná

tak, že ruka do ní vložená necítí ani teplo ani studeno

a tekutý neagresivní prací gel nebo tekuté mýdlo (prášek se v tak

malé teplotě špatně rozpouští), aby nedošlo ke ztrátě barvy. Pokud je výrobek vícebarevný,

vodu zvolím studenější. Jemně ho promačkám, pak ho ještě vykoupu v čisté studené vodě a opět jemně 

promačkám ve froté ručníku, který absorbuje přebytečnou vodu. Pokud neobsahuje nějaké kovové 

zapínání nebo ozdobu, nebála bych se ho vyždímat v pračce na menší rychlost, nebo usušit v sušičce 

(prosím - toto neberte jako doporučení, za případné vaše kotrmelce neručím!). Pak ho velice pečlivě 

vytvarujte a dejte schnout do větrané místnosti. Počítejte s tím, že to pak opravdu dlouho schne, a když to 

není vyždímané, tak ještě déle, někdy i týden, hlavně výrobky s "peckami". Ještě bych mohla poradit 

jednu věc, možná by se dala třeba kabelka se zapínáním před vložením do pračky zabalit do nějaké látky 

a ovázat, aby se to zapínání nepoškodilo. Kdybyste chtěli výrobek v pračce i vyprat, zvolte program - 

ruční praní nebo program vlna. Výrobky při sušení nezavěšujte za ucha, mohli by si pokazit tvar!

                                       

3. Jaké jsou šíře špagátovin a jaké zvolit háčky?

(jehlice nepíšu, ze špagátovin se velice špatně plete a kdo to dělá, tak jednak mu přeji upřímnou soustrast 

a zároveň mu skládám obdiv, že na to má „nervy“, takže o tomto informace ani nemám).

MAXI   - šíře příze je 9 - 11 mm, doporučené velikosti háčků jsou  9 - 12, délka příze v 1 klubku je           
                přibližně 95 - 100 m, váha 1 klubka je přibližně 460 - 480 g

na co je tato šíře vhodná: koberce, koše na hračky či na prádlo, košíky na různé věci v domácnosti,   

sedací vaky, postýlky atp.



MEDIUM - šíře příze je 7 -9 mm, doporučené velikosti háčků jsou  6 - 10, délka příze v 1 klubku je       
                       přibližně 95 - 100 m, váha 1 klubka je přibližně 300 - 320 g

na co je tato šíře vhodná: téměř na vše, ale velké koše raději opravdu z MAXI, mohli by se vám bortit, 

pokud budou větší než o průměru dna 30 cm a výšky 30 cm, pak na kabelky, batůžky, plážové a užitkové 

tašky (nákupní asi ne), ošatky, polštáře, vaky na postýlky atp.

MINI - šíře příze je 5 - 7 mm, doporučené velikosti háčků jsou  4 - 7, délka příze v 1 klubku je                
              přibližně 95 - 100 m, váha 1 klubka je přibližně 200 - 220 g

na co je tato šíře vhodná: na crossbody tašky, ledvinky, polštáře, ošatky, pletené věci atp.

4. Kolik které příze potřebuji na to a to?

Z každé šarže příze, kterou jsme měli k dispozici byl uháčkován vzorek -                                                     

10 krátkých sloupků v 10ti řadách s těmito rozměry:

                                       

PŘÍZE  ŠÍŘE PŘÍZE HÁČEK Č. VELIKOST

MAXI           9 - 11 mm 10 16 x 15 cm

MEDIUM 7 - 9 mm 8 14 x 13 cm

MINI 5 - 7 mm 6 10 x 10 cm

Takže již toto vám pomůže odvodit spotřebu.



Dále z každého 1 klubíčka 3 šarží, které jsme měli k dispozici byl uháčkován vzorek:

PŘÍZE  VZOR HÁČEK Č. VELIKOST

MAXI 30 KS, 18,5 řady 10 47 x 29 cm

MEDIUM 30 KS, 22 řad 8 40 x 29 cm

MINI 30 KS, 29,5 řady 6 30 x 30 cm

       KS = krátký sloupek

Příklad výpočtu spotřeby příze pro obdélníkový koberec:
Vypočítáme spotřebu příze pomocí příkladu z vyměření spotřeby z 1 klubíčka příze MAXI. Vycházíme-li 

ze skutečnosti, že hustota háčkování je pro každého odlišná, jedná se pouze o výpočetní schéma.

1. Pro výpočet uvažujeme průměrnou spotřebu příze 9 - 11 mm.

2. Z 1 klubíčka se získá obdélník 47 x 29 cm.

3. Vypočítáme plochu tohoto obdélníku, dostáváme 1363 cm2.

4. Známe-li tento údaj, můžeme snadno vypočítat požadované množství příze.

                                                                                                                                                                          

Například jste si objednali koberec 120 x 150 cm.

1. Dostaneme plochu: 18 000 cm2.

2. Vydělte 1363

3. Dostáváme 13,5 klubíčka

Jedná se o přibližný náklad!

Vždy je samozřejmě lepší si připlatit a raději si objednat 1 klubíčko navíc. Může se stát, že                        

po doobjednání dalšího klubka, po nějaké době, zjistíte, že má např. jiný odstín. Když Vám něco zbyde, 

můžete si uháčkovat krásnou ošatku nebo košíček a třeba tím někoho podarovat, takový dárek vždy 

potěší.

5. Jaké jsou u nás v Čechách k dostání háčky na háčkování?          

Na špagátovinu, jak už je vidno z předešlých řádků, jsou vhodné velikosti 3 - 12. Do určité velikosti jsou 

po půlkách, pak po celých číslech, a je to takto:

3     3,5    4    4,5    5    5,5    6    6,5    7    8    9    10    11    12          i samozřejmě větší

Háček č. 6,5 bohužel jen v sadách. Jsou i jiné, nás zajímají jen ty na špagáty

6. Jaké jsou typy háčků a z jakých materiálů?

Bambusové 

jsou dobré, že jsou delší, ruka se do nich může                                                                                            

lépe opřít, ale zase na bavlněném špagátu drhnou



Hliníkové 

klasika která nezklame, ale ani na špagátech moc nepotěší                                                                             

a to z jednoho důvodu: na špagáty jsou krátké, ruce z toho                                                                             

pak bolí, škoda že výrobce nejspíše vůbec nezjišťuje potřeby                                                                        

spotřebitele, pro mě je logické, že čím jsou silnější, tím by                                                                            

měly být delší, ale pro výrobce to nějak neplatí.

Hliníkové se silikonovou nebo plastovou rukojetí 

tak tento je zatím nejlepší, ale smůla je, že ten silikon,                                                                                   

jak se při háčkování zahřívá, tak povoluje a z háčku se svléká                                                                       

a padá. Je potřeba to každou chvíli nasazovat zpět.                                                                                         

Když se ta rukojeť sundá, háček je ještě kratší než ten nahoře.                                                                       

Já jsem to vyřešila tak, že jsem udělala ze 2 jeden: ty silikonové                                                                   

rukojeti jsem nasadila na ty barevné klasické hliníkové háčky                                                                       

a zajistila lepidlem mamut. Zatím to drží a jde to, a i délka je v pohodě.

Plastové háčky

tyto vůbec nepoužívám, lámou se

7. Jaký háček na co?

Například:  

háček č. 5,5  využívám na obháčkovávání, nebo na háčkování částí, které chci, aby byly opravdu pevné.

obháčk. pecek                                                                 ucho ke kabelce

háček č. 6  a 6,5 využívám dost často při háčkování s šířkou MEDIUM, když háčkuju krátké nebo dlouhé

sloupky, takže je doporučuji i v návodech.



háček č. 7 využívám na kabelky zeffirky - na jejich tak oblíbené pecky, nebo na krátké sloupky                

u plážových tašek

háček č. 8 na některé užitkové velké tašky, když dělám dlouhé sloupky                                                        

a na háčkování žebrovitých vzorů, z kterých jsme dělali i lastury

háčky č. 9,  10  využívám na háčkování košů při šířce příze MAXI a na koberce.

Samozřejmě platí, že čím menší háček, tím je práce pevnější, lépe drží tvar a čím je háček silnější, tím je 

výsledná práce měkčí.



8. Při háčkování se špagáty, jak je to s dodržováním pokynů v návodech?

Může se to "ošidit" a záleží na každém očku a sloupku?

Tak to si tedy pište, že záleží! Vemte si, že zde pracujeme s dosti velkými výsledky, kde třeba 1 řada =      

1 cm na výšku a 1 sloupek = 1 cm na šířku. Každý přidaný sloupek navíc nebo ubraný je velice znát. Též 

je velice důležité dodržovat počty sloupků při háčkování kruhů. Může vás lákat udělat více sloupků, máte 

pocit, že to nebude kolo, ale miska, ale to je jen zdání, když uděláte třeba jen 1 sloupek navíc, způsobí 

vám to, že se to kolo na okraji zvlní. Nebo když háčkujete obdélník krátkými sloupky a v jedné z řad 

uděláte byť jen 1 sloupek navíc nebo 1 vynecháte, tak se vám kraj toho obdélníku zakřiví. Též záleží i na 

každém jednom řetízkovém oku někde na konci řady, v té následující vám to musí navazovat atd. Zde 

matematika neskutečně funguje a platí! A na finálních pracích je každá chyba znát, a záleží i na každém 

detailu. Je lepší při zjištění chyby raději kus vypárat a jít znova než se spoléhat na to, že to nikdo neuvidí. 

Můžete takto do toho výrobku i nevědomky "vložit" nesoulad.  

                                      Z á v ě r
Jsem velice ráda, že jste si  přečetli můj e-book a doufám že Vám bude nápomocen ve Vašem háčkovacím

světě. Nebojte se mi položit jakékoliv dotazy na můj e-mail, bude to pro mě i inspirací k doplnění tohoto 

díla a též děkuji za Vaši zpětnou vazbu.

S láskou Hanka Sladká              h.sladka@seznam.cz

Využijte též naše stránky a návody na výrobu několika našich oblíbených produktů a jsme Vám
vděčné též i za sdílení tohoto všeho kolem nás.      

https://www.instagram.com/juskuv_popcraft/  

https://www.instagram.com/galanterie_juskuv/ 

https://www.facebook.com/juskuvdesing/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/juskuv/

a naše skupina, kde si lidé můžou radit a chlubit se:

https://www.facebook.com/groups/bavlnenespagatybobilon/?source_id=2275579346018439

                                                                                                                           Vaše Hanka


