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léto 2012: 168 a 169 – Dámský háčkovaný top a háčkovaná taška 
 
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 
100 (150/200) g barva 02 schwarz 
po 100 g barva 01 weiss, 06 orange, 23 capri, 35 royal, 41 fuchsia, 49 vitamin 
 
Jehlice a háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl. 
 
Vzor lemu: vroubek (líc i rub hladce) na jehlicích č. 3,5. 
 
Sled proužků lem: 2 řady weiss, 2 řady schwarz střídavě. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor:  
(vzorek práce: 24 ok a 32 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 3,5. 
1. řada: krajové oko, 7 (3/8) ok hladce, * 3 x 2 oka hladce splést, 6 x 1 oko hladce a 1 nahodit střídavě, 
3 x 2 oka hladce splést, od * do * = 18 ok ještě 3 (4/4) x opakujeme, končíme 7 (3/8) oky hladce, krajové 
oko; 
2. řada: krajové oko, všechna oka a nahození obrace, krajové oko; 
3. řada: stejně jako 1. řada; 
4. řada: stejně jako 2. řada; 
5. – 8. řada: krajové oko, všechna oka lícový žerzej, krajové oko; 
9. řada: stejně jako 1. řada; 
10. řada: stejně jako 2. řada; 
11. řada: stejně jako 1. řada; 
12. řada: stejně jako 2. řada; 
13. – 14. řada: krajové oko, všechna oka lícový žerzej, krajové oko; 
15. řada: stejně jako 1. řada; 
16. řada: stejně jako 2. řada; 
17. řada: stejně jako 1. řada; 
18. řada: stejně jako 2. řada; 
19. – 22. řada: vroubek; 
23. řada stejně jako 1. řada; 
24. řada: stejně jako 2. řada; 
25. řada: stejně jako 1. řada; 
26. řada: stejně jako 2. řada; 
27. – 30. řada: vroubek; 
1. – 30. řadu stále opakujeme. 
 
Sled proužků: 
* 2 řady weiss, 2 řady royal, 2 řady capri, 2 řady orange, 2 řady vitamin, 2 řady fuchsia, 2 řady schwarz *. 
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
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vzor háčkování postranního dílu

Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 88 (98/108) ok barvou schwarz a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme 
základním vzorem podle sledu proužků. Po 4 cm od začátku = 11 vroubků pleteme dál podle sledu 
barevných proužků, přičemž následující 4 řady pleteme lícovým žerzejem a další řady již základním 
vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme po 21 cm od začátku oboustranně 1 oko a dále pak ještě 
v každé 16. řadě oboustranně 2 x 1 oko. V následující 20. řadě oboustranně přidáme 1 oko a dále pak 
ještě v každé 18. řadě oboustranně 2 x 1 oko. 
Současně práci pro rozparek po 39 (40/41) cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany 
dopleteme odděleně. Pro průramky uzavřeme po 51 cm od začátku oboustranně 1 oko a dále pak 
ještě v každé 2. řadě 2 (4/6) x 1 oko. Po 61 (62/63) cm od začátku zbylých 41 (44/47) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 88 (98/108) ok barvou schwarz a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
vzorem lemu podle sledu proužků. Po 4 cm od začátku = 11 vroubků pokračujeme dále podle sledu 
základních proužků, přičemž následující 4 řady pleteme lícovým žerzejem a dále pak základním 
vzorem. 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně po 21 cm od začátku 1 oko a dále pak ještě v každé 
16. řadě oboustranně 1 oko. V následující 20. řadě oboustranně 1 oko přidáme a dále pak ještě 
přidáváme oboustranně v každé 18. řadě 2 x 1 oko. Pro průramky uzavřeme po 51 cm od začátku 
oboustranně 1 oko a dále pak ještě oboustranně v každé 2. řadě 2 (4/6) x 1 oko = 82 (88/94) ok. 
Po 61 (62/63) cm od začátku prostředních 38 (44/50) ok uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji oboustranně ještě 1 x 6, 1 x 4 a 4 x 3 oka. Celková délka dílu 
je 64 (65/66) cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Pro boční díly háčkujeme podle rozkresu 
takto: 1 x 1. – 3. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. Po 51 cm od začátku práci ukončíme. Boční 
díly našijeme z obou stran mezi přední a zadní díl. 
Pro přední lem výstřihu nabereme rovnoměrně 82 (88/92) ok barvou schwarz a pleteme rubovou řadu 
hladce, dále pokračujeme vzorem lemu podle sledu proužků. Po 3 cm = 7 vroubkách oka uzavřeme. 
Pro zadní lem výstřihu nabereme z pravé náramenice barvou schwarz 41 (44/47) ok a ještě přidáme 
53 (56/59) nově nahozených ok = 94 (100/106) ok a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
vzorem lemu podle sledu proužků. Po 3 cm = 7 vroubkách oka uzavřeme. 
Pro druhý zadní lem výstřihu nahodíme 53 (56/59) ok a k nim nabereme z levé náramenice barvou 
schwarz 41 (44/47) ok = 94 (100/106) ok a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme vzorem 
lemu podle sledu proužků. Po 3 cm = 7 vroubkách oka uzavřeme. 
Oba lemy našijeme na zadní díl křížem přes druhou náramenici tak, že v prostředku zůstane vždy 12 ok 
volných. Rozparek na zadním dílu a okraj průramků obháčkujeme 1 kruhovou řadou krátkých sloupků 
barvou schwarz. Pro ramínka uháčkujeme po 8 cm podle rozkresu a našijeme je na lemy podle fotky. 
 
 

 = krátký sloupek 

 = řetízkové oko 
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Taška 
 
Velikost: ca. 23 x 23 cm 
 
Materiál – Algarve značky Austermann 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 142 m/ 50 g 
300 g barva 01 weiss 
Zbytek barvy 02 schwarz, 06 orange, 23 capri, 35 royal, 41 fuchsie a 49 vitamin 
 
Háček č. 3 + 4 – 4,5 značky Schoeller+Stahl. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo háčku) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 13 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) 
Krátké sloupky trojitou přízí háček č. 4 - 4,5. 
 
Malá květina:  
 
Jednoduchou přízí a háčkem č. 3. Začneme na 5 RO a uzavřeme pevným okem do kruhu. 
1. kruhová řada: 3 RO (jako náhradní za 1. DS) a 13 DS do kroužku z RO, řadu spojíme pevným okem 
do kruhu; 
2. kruhová řada: 5 RO, * 1 ks (do 2. DS), 4 RO *, stale opakujeme, řadu spojíme pevným okem do 1. RO 
do kruhu; 
3. kruhová řada: 1 RO, * 5 DS do obloučku z RO předchozí řady, 1 KS do KS předchozí řady, od * do * 
stále opakujeme. 
 
Velká květina: 
1. - 3. kruhová řada: stejně jako u malé květiny; 
4. kruhová řada: ( vpichuje se zezadu do 2. kruhové řady tak, aby okvětní lísky vnitřní řady ležely 
nahoře) * 1 KS do KS, 9 RO *, od * do * stále opakujeme, řadu spojíme pevným okem do 1. KS; 
5. kruhová řada: do obloučku z RO předchozí řady vždy po 1 KS, 1 PDS, 2 DS, 3 DDS, 2 DS, 1 PDS, 1 KS. 
 
Spirála: 
Háčkujeme dvojitou přízí a háčkem č. 4 ca. 12 - 15 cm řetízková oka a 1 řadu dlouhých sloupků 
(do každého RO 2 DS). Spirála se začne po pár centimetrech práce kroutit sama. 
 
Pracovní postup: 
Pro oba boční díly začneme po 7 RO trojitou přízí a háčkujeme základním vzorem. Po 17 cm práci 
ukončíme. Pro přední stranu, dno a zadní stranu začneme na 24 ok trojitou přízí a háčkujeme základním 
vzorem. Po cca 39 cm práci ukončíme. Vsadíme boční díly a našijeme jednoduchou přízí. Horní okraj 
obháčkujeme dvojitou přízí krátkými sloupky 4 kruhovými řadami. V 5. kruhové řadě háčkujeme takto: 
*1 KS, 7 DS do 2. KS *, od * do * stále opakujeme. Spojíme řadu pevným okem do kruhu. 
Pro ucho začneme na 5 RO trojitou přízí a háčkujeme základním vzorem, po 52 cm práci ukončíme. 
Ucho našijeme na boční díly, uháčkujeme po 14 malých květinách, 2 velkých květinách a 6 spirálách 
a našijeme je na tašku podle fotky. Z barevných zbytků zhotovíme 2 bambulky o průměru 6 – 7 cm. 
Ze všech barev ustřihneme po 1 vláknu a na horním okraji z nich upleteme cca 14 cm copánek, obě 
bambulky na něj připevníme v rozdílné výšce.  
 


