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léto 2012: 159 – Dámská letní háčkovaná vesta 
 
Pro velikost:  36 - 40 
 
Materiál – Delight značky Austermann 
88% polyamid, 12% polyester, délka návinu = ca. 125 m / 25 g 
150 g barva 06 oliv 
 
Materiál – Palila značky Austermann 
100% polyester, délka návinu = ca. 395 m / 25 g 
50 g barva 02 gold 
 
Kruhové jehlice č. 4,5 + 5 (80 cm dlouhé), háček č. 3 + 4 značky Schoeller + Stahl 
Univerzální síťovací jehlice značky Prym 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace přízí Delight na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 28 řad = 10 x 10 cm 
Lícový žerzej (v kruhových řadách stále hladce) přízí Delight na jehlicích č. 5. 
 
Přízí Palila pleteme stále dvojitě. 
 
Háčkovaná porta přes vidlici: 
Vidlici nastavíme na 7 cm a háčkujeme háčkem č. 3. 
Navážeme 1 řetízkovým okem, přízi položíme zepředu dozadu kolem pravé vidlice. Uzel smyčky leží 
uprostřed vidlice a pracovní příze je položená zezadu kolem levé vidlice. (obrázek 1). Háček vedeme 
mezi vidlicemi dozadu. Jehlici otočíme zprava doleva, pravá vidlice je teď na místě levé. Nyní tedy 
vlevo ležící vidlici uchopíme, po té, co jsme druhou vidlici, kolem které je omotaná příze, pustili. 
Pracovní přízi držíme ukazováčkem levé ruky. Pak vpíchneme háček zespodu nahoru do přední smyčky 
levé jehlice (obrázek 2). Přízi přehodíme a protáhneme (obrázek 3). Přízi znovu přehodíme 
a protáhneme oběma smyčkami. Háček vedeme mezi vidlicemi dozadu, abychom mohli jehlici zprava 
otočit doleva (jak je popsáno výše). Háček vpíchneme do nalevo ležící smyčky (obrázek 4). Přízi 
přehodíme a protáhneme (obrázek 5), přízi znovu přehodíme a protáhneme oběma smyčkami 
(= 1 krátký sloupek, obrázek 6). 
Pokud je jehlice již smyček plná, tak se z ní smyčky stáhnou. Necháme na ní jen poslední 3,4 smyčky, 
abychom mohli pokračovat v práci dál (obrázek 6). 
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Základní postup pří zhotovení rozety na vidlici: 
Podle postupu uděláme 60 smyček (pro 1 stranu) přízí Delight a háčkem č. 3, přičemž začátek příze 
necháme viset cca 25 cm. Poslední smyčku (konec příze) vytáhneme a smyčky stáhneme z jehlice. 
Začátek příze protáhneme skrz 60 vnitřních smyček a zformujeme do růžice a upevníme uzlíkem. 
Pak sešijeme prostředek růžice. Pak sháčkujeme dvojitou přízí Palila a háčkem č. 4 vždy 5 smyček 
1 krátkým sloupkem a mezi nimi háčkujeme po 6 řetízkových okách = 12 skupinek. 
 
Základní postup ¾ rozety na vidlici: 
Podle postupu zhotovíme 45 smyček (pro 1 stranu) přízí Delight a háčkem č. 3, přičemž začátek příze 
necháme viset cca 25 cm. Poslední smyčku (konec příze) vytáhneme a smyčky stáhneme z jehlice. 
Začátek příze protáhneme 45 vnitřními smyčkami a zformujeme ¾ růžici a upevníme uzlíkem. 
Pak sháčkujeme dvojitou přízí Palila a háčkem č. 4 vždy 5 smyček 1 krátkým sloupkem a mezi nimi 
háčkujeme po 6 řetízkových okách = 9 skupinek. 
 
Základní postup háčkovaná rozety: 
Háčkujeme kolem dvojitého kroužku z dvojité příze Palila, končíme 1 pevným okem. 
1. kruhová řada: 1 krátký sloupek, * 4 řetízková oka, 1 krátký sloupek do příslušného místa rozety 
zhotovené na vidlici, 4 řetízková oka *, vzor mezi * neustále opakujeme = 8 smyček. 
Pro ¾ rozetu háčkujeme podle potřeby 5 – 6 smyček. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 176 ok přízí Delight a háčkem č. 4,5 a uzavřeme do kruhu a pracujeme vzorem lemu. 
Po 7 cm od začátku pokračujeme základním vzorem na jehlicích č. 5. Po 16 cm od začátku pleteme 
ještě 1 kruhovou řadu dvojitou přízí Palila a přitom oka zároveň uzavíráme. Zhotovíme 32 rozet na vidlici 
a 2 ¾ rozety na vidlici. 32 rozet položíme podle střihu vedle sebe a vždy spojujeme v poslední kruhové 
řadě (přízí Palila) s předchozí rozetou 1 krátkým sloupkem (viz detailní foto). Přední střed zůstává volný. 
Obě ¾ rozety připevníme na výstřih zadního dílu (viz detailní foto). Pak zhotovíme háčkované rozety 
přízí Palila a připevníme (viz detailní foto). Ukončovací řadu pleteného dílu obháčkujeme dvojitou přízí 
Palila krátkými sloupky, přičemž vždy jednu skupinu smyček zachytíme 1 krátkým sloupkem a do mezery 
mezi skupinami smyček háčkujeme po 4 čtyřikrát nahozených dlouhých sloupků a tak připevníme díl 
z rozet na pletený díl. 
 
Dohotovení: 
Přední okraje a výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků s dlouhými smyčkami, přičemž 
háčkujeme dvojitou přízí Palila a Delight háčkem č. 4. 
Smyčku háčkujeme následovně: 1 řetízkové oko, háček vpíchneme do řetízkového oka, levý 
prostředníček položíme před přízi a vytáhneme ji do délky, 1 nahodit a protáhnout smyčkou, 1 nahodit 
a protáhnout oběma smyčkami, prostředníček pustíme ze smyčky. Smyčky vytváříme podle libosti 
v nepravidelných odstupech. Prostřední kus sháčkujeme z 25 cm od prostředku. 
 
detailní foto háčkované rozety     detailní foto rozety na vidlici 
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Detailní foto ¾ rozety na vidlici 
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