
 

 

HONZÍKOVY LODIČKY 
materiál Himalaya Dolphin Baby/Dolphin Junior, háček 4-6, dle libosti (4 bude utaženější, 6 
se bude lépe dělat) – nejčastěji používané velikosti na 10/15/20 oček. 
ŘO – řetízkové oko 
PO – pevné oko 
KS – krátký sloupek 
DS – dlouhý sloupek 
DDS – dvakrát nahozený dlouhý sloupek 
PRDS – přední reliéfní sloupek 
ZRDS – zadní reliéfní sloupek 
 
Lodička na 10/15/20ŘO 
 
1. Řada řetízkových ok (ŘO), 10/15/20 + 3 (úplně první nepočítáme) 
2.  Do 4.ŘO od háčku 2x nahozený dlouhý sloupek (DDS), poté v řadě až do konce řetízku 
DDS – 8/13/18 DDS  
videonávod na DDS- https://www.youtube.com/watch?v=-If6XghUD8k 
3. Do posledního ŘO uděláme 7xDDS 
4. Pak pokračujeme z druhé strany řetízku 8/13/18 DDS  
5. Do 1.ŘO (tam kde jsou 3ŘO a 1DDS předchozí řady) uděláme 5xDDS a PO do prvního 
ŘO předchozí řady 
U lodičky na 10ŘO je dno hotové (šířka cca 6cm, délka 12cm), pokračujte bodem 7.  
Pro představu jak se utváří oválné dno a kde si přidávají sloupky – obrázek neodpovídá 
návodu! 

 
6. U větších lodiček na 15/20ŘO udělejte ještě jednu řadu DS (pro 15řo)/DDS (pro 20řo) – 
3řo/4ŘO + 1xDS/DDS do stejného ŘO, 2v1 DS/DDS, poté 13DS/18DDS až k 7 DS/DDS 
předchozí řady, všech 7DS/ DDS zdvojíme, pokračujeme 13DS/18DDS až k druhému 
obloučku a znovu každý DS/DDS v obloučku zdvojíme (v předchozí řade jich bylo 5), PO do 
3/4.ŘO (dno bude tedy široké 7-8cm) 
Pokud se vám obloučky vlní, doporučuji udělat méně DDS (5-6x DDS v 1 obloučku) nebo 
vzít větší háček 



 

 

Dno je hotové. 
 
7. 3ŘO, háčkujeme zadní reliéfní sloupek DS do mezer dokola celé práce (vyrábíme rantlík), 
musí vám vyjít stejný počet oček jako u dna 30/54/64 
 
8. – 11. 3ŘO, začínáma PRDS a střídáme 1xPřRDS s 1xZRDS, od teď už háčkujeme dokola. 
V dalších řadách vždy PRDS do PRDS a ZRDS do ZRDS (do lodičky by se mělo vejít 
miminko, aby nevypadlo ven, výška boků by měla být cca 6/7/ max 8cm)  videonávod na 
zrds,prds a střídání https://www.youtube.com/watch?v=HZ1EPQWFaB0 
PRDS                                                            ZRDS 

 
12. 1 KS pozadu (i popředu pokud vám to nejde), ukončíme práci. Video – hned první ukázka 
KS pozadu  https://www.youtube.com/watch?v=vWY3Ii0glDk 
 
Lodička by měla sama stát a neměly by jí nikam padat boky. 
 
 
Lodičky Délka dna cm Šířka dna cm Výška boků cm 
10 oček 12 6 6 
15 oček 16 7  6-7 
20 oček 22-23 8 7-8 

 
 
Obrázkový návod je háčkovaný Alize belou, protože Dolphin je opravdu špatně vidět na 
fotkách.  Fotky lodiček zapůjčeny ze souboru. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


