HÁČKOTWISTER
Nevíte, co s načatým večerem nebo volnou chvilkou?
Máte spoustu zbytků nebo přebytků přízí?
Nevíte, jaký vzorek zvolit? Potřebujete se odreagovat?
Právě pro Vás je zde hra HÁČKOTWISTER.
Co budete potřebovat
- Zbytky nebo přebytky přízí v dostatečném množství (různé druhy, různé
barvy dle možností nebo fantazie)
- Háček ideálně jedné velikosti (velikost volíme podle nejsilnější příze)
- Metr
- Nůžky a lepidlo na slepení herních kostek, tvrdý papír na kostky, tiskárnu
- Láhev dobrého vína (součást hry)
- Dobrou náladu
Počet hráčů
- Hra je určena pro jednu až neomezený počet háčkařek, vhodné i pro
začátečníky
Hra obsahuje
- Projektová kostka – vystřihněte a slepte
- Úkolová kostka 2x – vystřihněte a slepte
- Návod a míry na projekty
Zábava začíná
1. Hoďte si “projektovou” kostkou. Podle zvoleného projektu si uháčkujte
buď základní řadu řetízku v potřebné délce (deka, polštář, šála, tunel)
nebo tzv. základní placku (kulich, homeleska).
2. Odteď hážeme jen “úkolovou” kostkou. U každého druhu vzorku je i
počet řad (můžeme, ale nemusíme dodržet).
3. Po ukončení počtu řad vzorku hážeme dále kostkou. Buď pokračujeme se
stejnou přízí, nebo ji můžeme vyměnit za jiný druh/zbytek/barvu.
4. Pokud nám padne obrázek skleničky, napijeme se vína (množství není
určeno )

Hru hrajeme do dokončení projektu, tj. potřebné
velikosti/délky nebo vypití láhve vína.

POZNÁMKY K PROJEKTŮM
POLŠTÁŘEK – rozměry 25x25 cm nebo 30x30 cm, uháčkujeme
potřebnou délku řetízku. Háčkujeme tam a zpět. Háčkujeme do výše
dvojnásobku rozměru plus přidáme cca 10 cm na překlad. Vznikne nám
obdélník. Odečteme posledních deset centimetrů, zbytek přepůlíme,
po stranách sháčkujeme pevnými oky. Horní část přeložíme a našijeme
knoflíčky.
NÁKRČNÍK – uháčkujeme řetízek na obvod hlavy plus cca 5 cm navíc. Výška nákrčníku 1-2 roky cca 12
cm, 2-4 cca 13-16 cm, dospělý cca 18-20 cm.
DEKA – rozměr do kočárku je 70x90 cm, uháčkujeme potřebnou délku řetízku. Háčkujeme tam a zpět
do potřebné výše.
ŠÁLA – šířku šály přizpůsobíme materiálu a věku. Délka šály 0-2 roky cca 60-70 cm, výška 8-10 cm, 2-4
roky cca 70-80 cm, výška 10-13 cm. Posledních deset centimetrů šály zahneme a zašijeme. Vzniklým
tunelem protahujeme druhý konec šály, na který našijeme větší bambulku nebo střapec.
HOMELESKA/KULICH – uháčkujeme základní placku o potřebném průměru. Průměr placky spočítáme
tak, že vezmeme obvod hlavy, vydělíme číslem „pí“ tj. 3,14. (Např. obvod hlavy 51 : 3,14 = cca 16 cm
je průměr placky v momentě, kdy se stáčí nahoru). Základní placku vyrábíme druhem vzorku, na který
jsme zvyklé, vzhledem ke zvolené přízi a velikosti háčku.
NEGARANTUJI, že výše uvedené projekty vyrobené v rámci HÁČKOTWISTERU budou nositelné nebo
použitelné , ale jde o hru a zábavu. Hezký výsledný produkt může maximálně potěšit a překvapit.

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK
ŘO
řetízkové oko
KS
krátký sloupek
PDS
polodlouhý sloupek
DS
dlouhý sloupek
PDS3
polodlouhý sloupek za třetí nitku
PRPDS
přední reliéfní polodlouhý sloupek
ZRPDS
zadní reliéfní polodlouhý sloupek
DS zadní nitka
dlouhý sloupek háčkovaný za zadní nitku



sklenička vína

Videonávody jak na uvedené vzorky naleznete na www.krampolinka.cz záložka Základy háčkování.

NA HRU SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA.
ŠÍŘENÍ, KOPÍROVÁNÍ A PRODEJ POUZE SE SOUHLASEM
VLASTNÍKA, tj. www.krampolinka.cz.
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