Medvěd a medvědice
autor návodu: svetlana2211
přeložila: Sedmikráska

Zkratky:
o. - oko
ř. - řada
hl. - hladce
obr. - obrace
A - splést
V - rozplést (rozháčkovat)
řo - řetízkové oko

ks - krátký sloupek
ds - dlouhý sloupek
zrds - zadní reliéfní dlouhý sloupek
prds - přední reliéfní dlouhý sloupek
jak se jeví - pleteme podle vzoru bez změny počtu ok a barvy příze, líc hladce, rub obrace
H - pleteme hnědou přízí
B - pleteme béžovou přízí

Medvěd
26 cm
Materiál:
příze 250m/100g - barva hnědá (skořicová)
příze 260m/100g - barva béžová (přírodní)
jehlice 2mm - krátké, 2 ks
Výplň, jehla, nos (příp. vyšít), oči, karton, drápy

Tělo + hlava - pleteme dohromady odspoda nahoru
Odmotáme si hnědou přízi do druhého klubka.
Nabereme hnědou přízí 5 ok. Líc hladce, rub obrace.
1. řada - všechna oka rozpleteme (10 ok)
2., 4. 6., 8., 9., 10., 12. ř. - jak se jeví (10, 20, 30, 45, 45, 45, 67 ok celkem v jednotlivých řadách)
3. ř. - všechna rozplést (20)
5. ř. - *1 hl, 1 rozplést* - mezi **opakujeme (30)
7. ř. - *1 hl, 1 rozplést* - opakujeme (45)
11. ř. - *1 hl, 1 rozplést* - opakujeme (67)
Budeme pracovat ještě s béžovou a druhým klubkem hnědé.
13. ř. - H 26 hl, B 15 hl, H 26 hl (67)

14. ř. - jak se jeví (67)
15. ř. - H 25 hl, B 17 hl, H 25 hl (67)
16. ř. - v obou barvách - 3 hl, 1 V (rozplést) - opakujeme (83)
17. ř. - H 30 hl, B 23 hl, H 30 hl (83)
18., 20., 22., 24. ř. a 26. - 40. ř. - jak se jeví (83)
19. ř. - H 29 hl, B 25 hl, H 29 hl (83)
21. ř. - H 28 hl, B 27 hl, H 28 hl (83)
23. ř. - H 27 hl, B 29 hl, H 27 hl (83)
25. ř. - H 26 hl, B 31 hl, H 26 hl (83)
41. ř. - H *3 hl, A (splést)* - opakujeme 5x a 1 hl, B 3 A, 19 hl, 3 spl, H 1 hl, *A, 3 hl* opakujeme 5x
(67)
42. ř. - 46. ř. - jak se jeví (67)
47. ř. - H *8 hl, A* 2x, 1 hl., B A, 21 hl., A, H 1hl., *A, 8 hl* 2x (61)
48. - 54. ř. - jak se jeví (61)
55. ř. - H *6hl., V (rozplést)* 2x, 5hl, B 2x V, 19 hl, 2x V, H 5 hl, *V, 6hl* 2x (69)
56. ř. - H 22 obr., B 25 obr., H 22 obr (69)
57. ř. - H 23 hl., B 23 hl, H 23 hl (69)
58., 60., 62., 64. ř. - jak se jeví (69)
59. ř. - H 24 hl, B 21 hl, H 24 hl (69)
61. ř. - H 25 hl, B 19 hl, 25 H hl (69)
63. ř. - H 26 hl, B 17 hl, 26 hl (69)
65. ř. - hnědá celá řada - hl, tam, kde je okraj béžové splést 1 hnědé a 1 béžové oko dohromady (2x),
zbytek hl (67). Odstřihneme béžovou a druhou hnědou přízi.
ř. 66. - 70. ř. - jak se jeví (67)
71. ř. - 14 hl, *A, hl* 4x, A, 14 hl, *A, hl* 4x, 13 hl (58)
72., 74., 76., 78., 80. a 82. - 84. ř.- jak se jeví (58, 40, 32, 16, 32, 52)
73. ř. - 4 hl, 9A, 14 hl, 9A (40)
75. ř. - *3 hl, A* (32)
77. ř. - *A* (16)
79. ř. - *V* (32)
81. ř.- 6 hl, 20 V, 6 hl (52)
Po 84. řadě připojíme béžovou přízi a druhé klubko hnědé.
85. ř. - H 22 hl, B 8 hl, H 22 hl (52)
86. ř. - H 21 obr, B 10 obr, H 21 obr (52)
87. ř. - H 20 hl, B 12 hl, H 20 hl (52)
88. ř. - H 19 obr, B 14 obr, H 19 obr (52)
89. ř. - H 18 hl, B16 hl, H 18 hl (52)
90. ř. - H 17 obr, B, 18 obr, H 17 obr (52)
91. ř. - H 16 hl, B 20 hl, H 16 hl (52)
92. ř. - H 15 obr, B, 22 obr, H 15 obr (52)
93. - 96. ř.- jak se jeví (52)
97. ř.- H 16 hl, B A, 16 hl, A, H 16 hl (50)
98. ř. - H 17 obr, B 16 obr, H 17 obr (50)
99. ř. - H *3 hl, A* 3x, 3 hl, B A, 10 hl, A, H 3 hl, *A, 3 hl* 3x (42)
100. ř. - H 16 obr, B 10 obr, H 16 obr (42)

101. ř. - H 17 hl, B A, 4 hl, A, H 17 hl (40)
102. - 106. ř. - jak se jeví (40) béžovou a druhou hnědou odstřihneme.
107. ř. - *hl, A*, hl (27)
108., 110. ř. - jak se jeví (27, 14)
109., 111. ř. - *A* (14, 7) oka uzavřít.
Hlavu naplnit (ne příliš) a sklopit, posadit na tělo a přišít stehy.

Čumák
Béžovou přízí nabrat 8 ok, uplést obrace
2. , 4. ř. - *V* (16, 32)
3. ř. - jak se jeví (16)
5. - 19. ř.- jak se jeví (32)
20. ř. - *5 hl, A* (28)
21. ř. -jak se jeví (28)
Oka uzavřít, čumáček přišít, protáhnout do stran, do tvaru oválu. Vyšít ústa, koutky vytáhnout
nahoru. Střed úst stáhnout k prostředku horního švu čumáku (mezi oči).

Uši
hnědou přízí nabrat 14 ok
1. - 11. ř. -líc hladce, rub obrace (14)
Přeložit vodorovně a pak uprostřed sešít (viz obr).
Udělat záhyby na tvářích a na rozmezí barev ve výši obočí.

Nohy
Pravá:
1. ř. - hnědou přízí nabrat 34 ok a uplést obrace
2., 3. ř. - jak se jeví (34)
4. ř. - 20 hl, A, obrátit, opakovat, dokud nezůstane celkem 22 ok, doplést obrace (22) počítáno jako 5.
ř.
6 ř. - *hl, A* /15)
7., 9., 11. ř. - jak se jeví (15, 23, 34)
8. ř. - *V, hl* (23)
10. ř. - *hl, V* (34)
12. ř. - *hl, V* (51)
13. - 21. ř. - jak se jeví (51)
22. ř. - 49 hl, otočit, 26 obrace, otočit, 24 hl, otočit, 22 obrace, otočit, doplést řadu (51)
23. ř. - jak se jeví (51) uzavřít oka.
Levá:
jako pravá noha 1. - 21. ř.
22. ř. - 28 hl, obrátit, 26 obr, obrátit, 24 hl, obrátit, 22 obr, obrátit, dokončit řadu (51)
23. ř. - jak se jeví (51) uzavřít oka.

Podrážka
1. ř. - hnědou nití nabrat 5 ok, uplést obrace (5)
2. ř. - V, 3 hl, V (7)
3., 5. - 17., 19. ř. - jak se jeví (7, 9, 7)
4. ř. - V, 5 hl, V (9)
18. ř. - A, 5 hl, A (7) uzavřít oka.
Vystřihnout z kartonu 2 části ve tvaru stopy. Sešít nohu a podrážku, vložit karton, vsadit drápy,
vyplnit a přišít k tělu.

Ocas
hnědou přízí nabrat 8 ok
1. - 9. ř. - jak se jeví (8) oka stáhnout, sešít a přišít k tělu.

Ruce
hnědou přízí nabrat 5 ok a uplést obrace
2., 4. ř. - *V* (10, 20)
3., 5. - 10., 11. ř. - jak se jeví (10, 20, 22)
12. ř. - V, 18 hl, V (22)
13. - 15. ř. - jak se jeví (22)
16. ř.- A, 18 hl, A (20)
17. - 29. ř. - jak se jeví (20)
30. ř. - 13 hl, obrátit, první oko neplést, jen sejmout, 5 obr, obrátit, 6 hl, obrátit, 7 obr, obrátit, 8 hl,
obrátit, 9 obrace, obrátit, 8 hl, obrátit, 7 obrace, obrátit, 6 hl, obrátit, 5 obrace, obrátit, doplést řadu
do konce (20)
31. - 33. ř. -jak se jeví (20)
34. ř. -A, 8 hl, A, 8 hl (18)
35. - 39. ř. - jak se jeví (18)
40. ř. - *hl, A* (12)
41. ř. - jak se jeví (12)
42. ř. - *hl, V* (18)
43. - 49. ř. - jak se jeví (18)
50. ř. - *A* (9)
Oka uzavřít, sešít od 50. do 12. řady, vsunout drápy, vyplnit a přišít k tělu. Stáhnout ramena mezi
sebou.
Vyšít nos, přilepit oči.

Klobouk
háčkujeme silnější přízí
1. ř. - žlutou nabrat 2 řo, 7 ks do prvního oka, spojit do kruhu,
2. ř. - *V* všechna oka rozháčkujeme (14)
3. ř. - *ks, V* opakovat (21)
4. ř. -háčkujeme ks za zadní nitku (21)
5. 6., 7. ř. - ks (21)
8. ř. - háčkujeme za přední nitku, *ks V* opakovat (28)
9. ř. - *2 ks, V* opakovat
červenou přízí uháčkovat řetízek a přišít ho k 8. řadě.

Motýlek
červenou přízí uháčkujeme 14 řet. ok, začneme do třetího oka a uháčkujeme 12 ds a ještě 3 řady po
12 ds. Uprostřed stáhneme a přišijeme.

Medvědice
Materiál:
příze 250m /100g barva hnědá (světle terakotová)
příze 260m/100g barva béžová
jehlice 2 mm krátké 2ks
Výplň, jehla, nos, oči, karton

Zkratky - jako u medvěda

Tělo a hlava
- pleteme dohromady odspoda nahoru
Nabereme hnědou přízí 5 ok
lícové řady hladce, rubové obrace
1. ř. - *V* (10)
2., 4., 6., 8., 10., 12., 13., 14. ř. - jak se jeví (10, 20, 30, 45, 45, 45, 67, 67, 67 celkem na konci řady)
3. ř. - *V* (20)
5. ř. - *hl, V* (30)
7. ř. - *hl, V* (45)
11. ř. - *hl, V* (67)
15. ř. - *5 hl, V* (78)
16. - 36. ř. - jak se jeví (78)
37. ř. - *2 hl, A* 8x, 14 hl, *2 hl, A* 8x, (62)
38. ř. - jak se jeví (62)
39. ř.- *3hl, A* 5x, 17 hl, *3hl, A* 5x, (52)
40. - 52. ř. - jak se jeví (52)
53. ř. - 15 hl, *V, 2 hl* 3x, V, hl, sejmout s přízí před prací, *V, 2 hl* 3x, V, 15 l (58)
54. ř. - jak se jeví (58)
55. ř. - 11 hl, *V, 2 hl* 6x, V, sejmout, *V, 2 hl* 6x, V, 10 hl (74)
56. - 58. ř. - jak se jeví (74)
57. ř.- středové oko neplést, jen sejmout.
59. ř. - 37 hl, připojit béžovou přízi 1 hl, připojíme druhé klubko hnědé, 36 hl (74)
60. ř. - H 35 obr, B 3 obr, H 36 obr (74)
61. ř.- H 35 hl, B 5 hl (třetí oko jen sejmout), H 34 hl (74)
62. ř.- H 33 obr, B 7 obr, H 34 obr (74)
63. ř. - H 33 hl, B 9 hl (páté oko sejmout), H 32 hl (74)
64. ř. - H 31 obr, B 11 obr, H 32 obr (74)
65. ř. - H 31 hl, B 13 hl (sedmé oko sejmout), H 30 hl (74)
66. ř.- H 29 obr, B 15 obr, H 30 obr (74)
67. ř.- H 15 hl, *A, hl* 4x, A, B 17 hl (9. oko sejmout), H *A, hl* 4x, 16 hl (65)
68. ř.- jak se jeví (65)
69. ř. - H 6 hl, 9A, B 17 hl, H 9A, 6 hl (47)
70. ř. - jak se jeví (47)
71. ř.- H 8 hl, 2A, 3 hl, B 6 hl, A, hl, A, 6 hl, H 3 hl, 2A, 8 hl (41)
72. - 74. ř. - jak se jeví (41)
75. ř. - H 3 hl, A, 3 hl, A, 3 hl, B 15 hl, H 3 hl, A, 3 hl, A, 3 hl (37)
76. - 90. ř. - jak se jeví ( 37)
91. ř. - H 3 hl, A, 6 hl, B 2A, 7 hl, 2A, H 6 hl, A, 3 hl (31)
92. ř. - jak se jeví (31) odstřihneme béžovou a druhé klubko hnědé
93., 94. ř. - jak se jeví (31)
95., 96. ř. - *A* (16) ustřihnout přízi, stáhnout oka, sešít, naplnit.

Uši
hnědou přízí nabrat 9 ok
1. - 9. ř. - líc hladce, rub obrace
vodorovně přeložit a uprostřed sešít podle obrázku. Uši stáhnout skrz hlavu.

Obočí (1ks)
béžovou přízi zabrat 11 ok, první řada obrace
2. ř. - V, 4 hl, V, 4 hl, V (14)
3. ř. - jak se jeví (14)
4. ř. - V, 12 hl, V (16)
5. ř. - jak se jeví (16)
6. ř. - V, 14 hl, V (18)
7. ř. - jak se jeví (18)
8. ř. - A, 14 hl, A (16)
9. ř. - A, 12 obr, A (14)
10. ř. - A, 10 hl, A (12)
11. ř. - obrace (12)
Oka uzavřít, dole sešít, trošku naplnit a přišít podél horního okraje béžové.

Čumák
béžovou přízí nabrat 8 ok, uplést obrace
2., 4. ř. - *V* (16, 32)
3., 5. - 11. ř. - jak se jeví
12. ř. - 14 hl, 2A, 14 hl (30)
Uzavřít oka, přišít, roztáhnout do stran do tvaru oválu. Vyšít ústa , koutky prošít nahoru. prostřední
část úst stáhnout k prostředku horního švu čumáku (mezi oči).
Přilepit oči a nos. V prostředku rozdělit obočí.

Ruce
hnědou přízí nabrat 5 ok, uplést obrace
2. ř. - V, 3 hl, V (7)
3., 5. - 9. ř. - jak se jeví (7, 11)
4. ř. - 2V, 3 hl, 2V (11)
10. ř. - 3V 5 hl, 3V (17)
11., 13. - 15., 17. ř. - jak se jeví (17, 21, 19)
12. ř. - 2V, 13 hl, 2V (21)
16. ř. - A, 17 hl, A )19)
18. ř. - A, 15 hl, A (17)
19. - 29. ř. - jak se jeví (17)
30. ř. - 11 hl, obrátit na rub, první oko sejmout, 4 obr, obrátit, 5 hl, obrátit, 6 obr, obrátit, 7 hl, obrátit,
8 obr, obrátit, 7 hl, obrátit, 6 obr, obrátit, 5 hl, obrátit, 4 obr, obrátit, doplést řadu do konce (17)
31. - 33. ř. - jak se jeví (17)
34. ř. - A, 6 hl, A, 7 hl (15)
35. - 39. ř. - jak se jeví (15)
43. - 49. ř. - jak se jeví (15)
50. ř. - *A* (8) oka uzavřít sešít do 12. řady, naplnit a přišít.

Dlaně
béžovou přízí nabrat 4 oka, uplést obr
2. ř. - V, 2 hl, V (6)
3. - 5. ř. - jak se jeví (6)
6. ř. - A, 2 hl, A (4), oka uzavřít, dlaně přišít.

Nohy
Pravá:
1. ř. - hnědou přízí nabrat 30 ok a uplést obrace
2., 3. ř. - jak se jeví (30)
4. ř. - 17 hl, A, obrátit, 4 uplést, A, obrátit, opakovat, dokud nezůstane celkem 20 ok, doplést obrace
(20) počítáno jako 5. ř.
6 ř. - *hl, A* (14)
7., 9., 11. - 15., 17. - 19., 21. ř. - jak se jeví (14,19,38,47,47)
8. ř. - hl, *V, hl*, hl (19)
10. ř. - *V* (38)
16. ř. - *3 hl, V* (47)
20. ř. - 46 hl, obrátit, 2 obr, obrátit, doplést řadu (47) uzavřít oka, sešít dole.
Levá:
jako pravá, ale ve 20. ř. - 23 hl, obrátit, 22 obr, obrátit, dokončit řadu (47)

Podrážka
1. ř. - hnědou nití nabrat 4 ok, uplést obrace (4)
2. ř. - V, 2 hl, V (6)
3., 5. - 15., 17. ř. - jak se jeví (6, 8, 6)
4. ř. - V, 4 hl, V (8)
16. ř. -A, 4 hl, A (6)
18. ř. - A, 2 hl, A (4) uzavřít oka.
Vystřihnout z kartonu 2 části ve tvaru stopy. Sešít nohu a podrážku, vložit karton, vyplnit a přišít k
tělu.

Ocas
hnědou přízí nabrat 7 ok
1. - 6. ř. - jak se jeví (7) oka stáhnout, sešít a přišít k tělu.

Košík
háčkováno háčkem 1.3 mm (příze Iris)
dno
2 řo, 7 ks do druhého oka, spojit
2. ř. - *V* (14)
3. ř. - *ks, V* opakovat (21)
4. ř. - *2ks, V* opakovat (28) a tak dále přidáváme ks mezi V, dokud těchto ks nebude 6 (56), přízi
ponecháme (neustřihneme).
boky
9 ř. háčkujeme ds za zadní nit celou řadu (56)
10. ř. - střídáme reliéfní ds po třech (*3prds, 3 zrds*) (56)
11. ř. -dlouhé sloupky (56)
12. ř. - střídáme reliéf (tam kde byly přední, háčkujeme zadní a naopak) (56)
13. ř. - ds (56)
opakujeme řadu 10 až 13 (56)
18. ř. - ks (56) odstřihnout nit
držátko
25 řo, uháčkujeme 2 ř. po 24 ks (začneme do druhého oka). Přišijeme ke košíku. Na dno položíme
kolečko z kartonu, můžeme ještě uháčkovat jedno dno a přišít ke košíku.
Uháčkovat kytičku.

