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léto 2012: 166 a 167 – Háčkovaný náhrdelník a pletený top 
 
Náhrdelník 
 
Materiál – Algarve značky Austermann 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 142 m/ 50 g 
po 50 g barva 01 weiss, 02 schwarz, 06 orange, 23 capri, 35 royal, 41 fuchsie a 49 vitamin 
 
Háček č. 3 značky Schoeller+Stahl  
Vata k výplni 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet! (Pokud je nutné, změňte číslo háčku.) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 6,5 obloučku z řetízkových ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
1 krátký sloupek do prostředního oka řetízkového obloučku předchozí řady a 5 řetízkových ok neustále 
střídáme. 
 
Pracovní postup: 
 
Základ: 13 RO = řetízkové oko + 1 RO na otočení barvou schwarz 
1. řada: *5 RO, 2 RO přeskočit, 1 KS = krátký sloupek, od * háčkujeme 4 x. 
2. řada: 5 RO, 1 KS do prostředního oka obloučku z RO předchozí řady, 5 RO, střídavě, od * stále 
opakujeme, 2 RO, 1 DS do otáčecího RO. 
3. řada: 5 RO, 1 KS do polovičního obloučku z RO předchozí řady, 5 RO, * 1 KS do prostředního oka 
obloučku z RO předchozí řady, 5 RO, od * stále opakujeme, 1 KS do polovičního obloučku z RO 
předchozí řady, 2 RO, 1 DS do 3. RO předchozí řady. 
4. řada: 4 RO, *1 KS do prostředního oka obloučku z RO předchozí řady, 5 RO střídavě, od * neustále 
opakujeme, 1 KS do 3. RO předchozí řady. 
5. řada: 5 RO, * 1 KS do prostředního oka obloučku z RO předchozí řady, 5 RO střídavě, od * neustále 
opakujeme, 1 KS do prostředního oka obloučku z RO předchozí řady, 2 RO, 1 DS do 1. RO předchozí 
řady. 
3. – 5. řadu pracujeme 11 x = 35 řad. 
Pro zadní část náhrdelníku nahodíme nových 57 RO barvou schwarz a přidáme je ve 33. řadě mezi obě 
strany trojúhelníku a dále pokračujeme v kruhových řadách. Po 36. řadě práci ukončíme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. 
 
Květina 1:  
Podle rozkresu 1 a 2 kruhové řady barvou fuchsia, 3 kruhové řady vitamin, 4 řady orange a 5 řad royal. 
 
Květina 2:  
Podle rozkresu 2 a 1. a 2. kruhovou řadu barvou weiss, 3. kruhovou řadu capri a 4. kruhovou řadu 
fuchsie. Poslední řada se vlní do spirály. 
 
Květina 3:  
Podle rozkresu 3, do kroužku z příze háčkujeme 1. kruhovou řadu barvou capri, 2. kruhovou řadu vitamin 
a 3. kruhovou řadu royal. 
 
Květina 4:  
Podle rozkresu 4, do kroužku z příze háčkujeme 1. kruhovou řadu barvou royal, 2. a 3. kruhovou řadu 
weiss a 4. kruhovou řadu orange. Poslední řada se vlní do spirály 
 
Květina 5: 
 
1. kruhová řada (vitamin): 6 RO spojit pevným okem do kruhu. 
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2. kruhová řada: 1 RO, *13 KS, spojit pevným okem do kruhu. 
3. kruhová řada (orange): 1 RO, * 5 RO, 1 oko předchozí řady přeskočit, 1 KS, od * pleteme 6 x, 5 RO, 
1 oko předchozí řady přeskočit, 1 pevným okem uzavřít do kruhu do 1. RO. 
4. kruhová řada: 2 RO, * 1 PDS = polodlouhý sloupek do následujícího obloučku z RO, 1 KS do KS 
předchozí řady, od * pracujeme 7 x, uzavřeme pevným okem do kruhu do 2. RO. 
5. kruhová řada (royal): ze zadní strany práce háčkujeme do 3. kruhové řady: 1 RO, * 7 RO, 1 KS 
do následujícího KS 3. řady (za prací), od * pracujeme 7 x, 1 pevným okem uzavřít do kruhu do 1. RO. 
6. kruhová řada: 4 RO, 10 DDS = dvakrát nahozených DS do obloučku z RO, od * pracujeme 6 x, 
končíme 1 pevným okem do 4. RO. 
 
Květina 6:  
Podle rozkresu 3. Do kroužku z příze barvou türkis 1. kruhovou řadu, 2. kruhovou řadu barvou royal 
a 3. kruhovou řadu barvou weiss. 
 
Květina 7:  
Podle rozkresu 2, 1. a 2. kruhovou řadu barvou vitamin, 3. kruhovou řadu orange a 4. kruhovou řadu 
capri. 
 
Květina 8:  
Jako první 4. kruhové řady květiny 5, jen všechny řady barvou fuchsie 
 
Květina 9:  
Jako květina 5, jen 1. a 2. kruhovou řadu barvou weiss, 3. a 4. kruhovou řadu barvou fuchsie, 5. a 6. 
kruhovou řadu barvou schwarz. 
 
Bambulka: 
(2x barva  weiss, 3x barva royal, vždy 4x barva vitamin, fuchsie, orange, capri a schwarz) 
1. kruhová řada: 4  RO, spojit pevným okem do kruhu; 
2. kruhová řada: 1 RO, do kruhu 7 KS, spojit pevným okem do kruhu = 8 ok; 
3. kruhová řada: 1 RO, každé oko předchozí řady zdvojit, spojit pevným okem do kruhu = 16 ok; 
4. kruhová řada: 1 RO, 15 KS, pevným okem spojit do kruhu = 16 ok; 
5. kruhová řada: 1 RO, vždy 2 oka předchozí řady sháčkovat = 8 ok. 
Naplnit vatou. 
6. kruhová řada: 1 RO, vždy 2 oka předchozí řady sháčkovat, spojit pevným okem do kruhu = 4 oka. 
Práci ukončíme, konec příze necháme trochu delší, odstřihneme a protáhneme nebo z něj 
uháčkujeme krátký řetízek. 
  
Hvězda: 
(vždy 1x barvou weiß, schwarz, fuchsie a royal, 2x barvou vitamin) 
1. kruhová řada: 5  RO, spojit pevným okem do kruhu; 
2. kruhová řada: 1 RO, do kroužku 9 KS, spojit pevným okem do kruhu = 10 ok; 
3. kruhová řada: 3  RO, * 7 RO, 7 pevných ok do 7 předchozích RO, 1 DS do 1 oka předchozí řady, od * 
pracujeme 9 x, 7 RO, 7 pevných ok do předchozích 7 RO, spojit pevným okem do 3. RO. 
Vždy 3 hvězdy našít na sebe. 
 
Zvoneček: 
(vždy 1x barvou wess a orange, 2x barvou vitamin a capri, 3x barvou royal) 
8 RO, 3 RO, 4 DS do 4. RO, 1 RO přeskočit, 4 DS do následujícího RO. 
Po 3 zvonečkách našít na spodní okraj květiny 3, 5 a 6. 
 
Dohotovení: 
Květiny (na střihu 1 – 9), bambulky (na střihu B) a hvězdičky (na střihu jako hvězdičky) našijeme podle 
střihu. Podle libosti našijeme na květiny a podklad háčkované spirály (stejně jako u květiny 2 nebo 4) 
a malé uháčkované řetízky v různých barvách. 
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 = krátký sloupek 

 = řetízkové oko 

 = pevné oko 

 = polodlouhý sloupek 

 
= dlouhý sloupek 

 
= dvakrát nahozený dlouhý sloupek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

květina 1
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květina 4
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Top 
 
Pro vel. 36   = údaje vlevo 
Pro vel. 38/40  = údaje uprostřed 
Pro vel. 42   = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál – Algarve značky Austermann 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 142 m/ 50 g 
350 (400/450) g barva 02 schwarz 
 
Kruhová jehlice č. 3, 80 cm, značky Schoeller+Stahl  
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor : (vzorek práce: 27 ok a 36 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace, v kruhových řadách stále hladce) na jehlicích č. 3. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Napravo od označení: 3 oka hladce splést. 
Nalevo od označení: 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete v kruhových řadách v jednom kuse. 
Začneme na 232 (254/276) ok a uzavřeme je do kruhu. Začátek kruhových řad je na levém postranním 
švu. Pleteme vzorem lemu. Označíme si 116. (127. / 138.) a 232. (254. / 276.) oko = postranní švy. 
Po 2 cm od začátku pleteme dále základním vzorem. Pro postranní tvarování po 17 cm od začátku 
ujímáme vždy v odstupu 18 ok od označeného oka postranního švu po 2 okách a přitom pracujeme 
zdůrazněné ujímání. Toto ujímání opakujeme na stejných místech ještě 2 x v každé 10. řadě. Následně 
přidáváme v každé 10. řadě 3 x v odstupu 20 ok od označeného oka z obou stran po 1 oku = 220 
(242/264) ok. 
Po 38 cm od začátku začínají průramky. U tohoto modelu jsou průramky o cca 7 (8/9) cm směrem 
dozadu posunuty, čímž zadní díl je na tělo a přední díl splývá volně jako výstřih voda. 
Práci pro průramky rozdělíme takto: pro přední díl pleteme až k 110. (121. / 132.) oku = 1. označení. 
Pak pleteme pro zadní dl 19 (22/24) ok, zde práci rozdělíme pro průramek, pleteme 72 (77/84) ok, 
pak práci rozdělíme pro 2. průramek, pleteme 19 (22/24) ok. Nyní pleteme oba díly mezi označením 
základním vzorem přes 18 (19/20) cm odděleně v řadách dál. Po 56 (57/58) cm od začátku pleteme 
opět přes všechna oka v kruhových řadách základním vzorem. Po 74 (75/76) cm od začátku všechna 
oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
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