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Model 29 Mohérový pléd 
 
ca. 120 x 170 cm 
 
Materiál – Kid Silk značky Austermann, 75 % kid mohér, 25 % hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
100 g barva 02 schwarz, 100 g barva 07 grau 
 
Háček č. 5,5 značky Schoeller + Stahl, univerzální síťovací jehlice značky Prym 
 
Porta háčkovaná přes jehlici: Jehlici nastavíme na 10 cm a háčkujeme háčkem č. 5,5. Začneme  
1 řetízkovým okem, přízi položíme zpředu dozadu kolem pravé strany. Uzlík leží uprostřed jehlice  
a pracovní příze je vedená pod levou stanou jehlice (obrázek 1). Háček pak vedeme mezi rameny 
jehlice dozadu. Jehlici otočíme zprava doleva, tak že z pravé strany se stane levá. Pak nyní levou 
stranu jehlice přidržíme, přičemž druhou stranu, kolem které je ovinutá příze, pustíme. Pracovní přízi 
přidržíme ukazováčkem levé ruky. Pak vpíchneme háček zespodu nahoru skrz přední smyčku levé 
strany (obrázek 2). Přízi obtočíme a protáhneme (obrázek 3). Přízi znovu obtočíme a protáhneme 
oběma smyčkami. Háček vedeme mezi oběma rameny dozadu, abychom mohli jehlici otočit zprava 
doleva (tak jak je vysvětleno výše). Háček vpíchneme do přední nalevo ležící smyčky (obrázek 4), přízi 
obtočíme a protáhneme (obrázek 5), přízi znovu obtočíme a protáhneme oběma smyčkami (krátký 
sloupek - obrázek 6). Když je jehlice plná smyček, tak se z nich vytáhne. Pak opět nabereme 3 nebo  
4 poslední smyčky na jehlici, abychom mohli pokračovat dále v práci (obrázek 6). 
 
Základní postup pro háčkovanou rosetu přes jehlici (28x): pracujeme podle postupu háčkované porty 
přes jehly 40 smyček (pro stranu) dvojitě barvou grau, přičemž začátek příze necháme cca 25 cm viset. 
Poslední smyčku (pracovní příze) vytáhneme do výšky a smyčky z jehlice srovnáme. Začátek příze 
protáhneme skrz 40 vnitřních smyček a zformujeme do rosety a upevníme uzlíkem. Pak sešijeme 
prostředek rosety. Pak dvojitou přízí barvou schwarz sháčkováme vždy 2 smyčky jedním krátkým 
sloupkem a mezi nimi háčkujeme po 5 řetízkových okách (= 20 skupinek). 
 
Základní postup pro háčkovanou rosetu (15x): 
1. kruhová řada.: barvou schwarz 6 RO a spojit pevným okem do kruhu 
2. kruhová řada: 2 RO, * 7 RO, 1 KS kolem obloučku z RO háčkované rosety přes jehlici nebo kolem KS 
druhé háčkované rosety přes jehlici spojit, 7 RO, 1 KS kolem 1. kruhové řady, od * do * stále opakujeme, 
7 RO, 1 KS kolem obloučku z RO rosety háčkované přes jehlici nebo kolem KS druhé rosety háčkované 
přes jehlici spojit, 7 RO, končíme pevným okem = 12 smyček. 
 
Základní postup pro polovinu háčkované rosety (18x): 
1. kruhová řada.: barvou schwarz 6 RO a spojit pevných okem do kruhu 
2. kruhová řada: 2 RO, * 7 RO, 1 KS kolem obloučku z RO háčkované rosety přes jehlici, 7 RO, 1 KS kolem 
1. kruhové řady, od * opakujeme 2 x, 7 RO, 1 KS kolem KS druhé háčkované rosety přes jehlici spojit,  
7 RO, 1 KS kolem 1. kruhové řady, ** 7 RO, 1 KS kolem obloučku z RO háčkované rosety přes jehlici,  
7 RO, 1 KS kolem KS 1. kruhové řady, od ** 2 x opakujeme = 5 smyček. 
 
 
Pracovní postup: Uděláme jednu háčkovanou rosetu přes jehlici barvou grau podle popisu.  
Pak zhotovíme druhou rosetu háčkovanou přes jehlici, přičemž v poslední kruhové řadě  
při obháčkovávání dvojitou přízí barvou schwarz mezi sháčkováváním 2 smyček háčkujeme jen 2 RO, 
kolem jednoho obloučku z RO 2. rosety háčkované přes jehlici 1 KS a dále pak opět 2 RO.  
Toto opakujeme celkem 3 x za sebou. Zbylých 16 skupinek háčkujeme bez toho, že bychom  
je připojovali na první rosetu. Další háčkované rosety připojujeme dál a dál podle výše popsaného 
postupu, přičemž se rosety stýkají se sousedícími rosetami vždy 3 KS. Skupinky, které se se sousedícími 
rosetami nespojují (rosety ležící vně) se obháčkovávají pouze RO, tak jak je popsáno v základním 
postupu. Pro lepší přehlednost práce se doporučuje práci položit „ na plocho“, například na velkou 
podložku k lepšímu připojování roset. Rozložíme si tak 28 háčkovaných roset přes jehlici, které se doplní 
háčkovanými rosetami tak, že 1. kruhovou řadu u háčkovaných roset pracujeme dvojitou přízi barvou 
schwarz. Pak ve 2. kruhové řadě spojujeme háčkované rosety s rosetami háčkovanými přes jehlici. 
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Na vnějším okraji vsadíme 18 polovičních roset v barvě schwarz. Celý okraj štoly obháčkujeme 
jednoduchou přízí v barvě schwarz. Do postranních částí štoly navážeme cca 30 cm dlouhé třásně  

 
  
 


