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podzim-zima 2012-13: 202 - Dámské háčkované šaty 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo 
pro vel. 38 = údaje uprostřed 
pro vel. 40 = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze barva 36 38 40 
Charma 
100% polyester, 
délka návinu = ca. 60 m/ 50 g 

01 gold 1000 g 
20 klubek 

1050 g 
21 klubek 

1100 g 
22 klubek 

 
Kruhová jehlice č. 10 40 – 60 cm dlouhá, háček č. 10 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: bezbarvý lak na nehty 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 3 nopky a 6 řad = 10 x 10 cm)  
Háčkujeme podle rozkresu háčkem č. 10 
2. a 3. řadu stále opakujeme. 
 
Vroubek: na jehlicích č. 10 
V kruhových řadách střídavě 1 kruhová řada hladce, 1 obrace 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 70 (74/78) řetízkových ok a háčkujeme základním vzorem, přičemž opakování vzoru MS 
pracujeme 17 (18/19) x. 
Prvních 11 cm háčkujeme rovně. 
 
Postranní tvarování: 
V každé 4. řadě ujímáme 6 x ½ MS - celkem se tedy ujímají oboustranně 3 nopky = 11 (12/13) x MS v 
řadě. Po 56 cm 
od začátku přidáváme oboustranně ½ MS a dále pak ještě v následující 6. řadě přidáme oboustranně 
jednou ½ MS. Celkem se tedy přidá oboustranně 1 nopek = 13 (14/15) x MS v řadě. 
 
Průramek: 
Po 76 cm od začátku ujímáme oboustranně ½ MS a dále pak ještě v každé 2. řadě 2 (3/4) x ½ MS = u 
vel. 36 a 40 zůstane oboustranně na vnější straně ½ MS a 9 x MS uprostřed, u vel. 38 zůstane 10 x MS. 
Po 93 (94/95) cm od začátku práci ukončíme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 70 (74/78) řetízkových ok a háčkujeme základním vzorem, přičemž opakování vzoru MS 
pracujeme 17 (18/19) x. 
Prvních 11 cm háčkujeme rovně. 
 
Postranní tvarování: 
V každé 4. řadě ujímáme 6 x ½ MS - celkem se tedy ujímají oboustranně 3 nopky = 11 (12/13) x MS v 
řadě. Po 56 cm 
od začátku přidáváme oboustranně ½ MS a dále pak ještě v následující 6. řadě přidáme oboustranně 
jednou ½ MS. Celkem se tedy přidá oboustranně 1 nopek = 13 (14/15) x MS v řadě. 
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Průramek: 
Po 76 cm od začátku ujímáme oboustranně ½ MS a dále pak ještě v každé 2. řadě 2 (3/4) x ½ MS = u 
vel. 36 a 40 zůstane oboustranně na vnější straně ½ MS a 9 x MS uprostřed, u vel. 38 zůstane 10 x MS. 
 
Výstřih: 
Po 87 (88/89) cm od začátku necháme uprostřed 1 (2/1) nopky neuháčkované a 
Pro vel. 36 a 40 ještě necháme neuháčkované oboustranně ve středu ½ nopku a obě strany 
dokončíme odděleně. V každé 2. řadě necháme ještě na vnitřním okraji vždy 2 x nopek neuháčkovaný, 
takže nám zůstane oboustranně ½ a 1 nopku (2 nopky/ oboustranně ½ a 1 nopek) pro náramenice. 
Po 93 (94/95) cm od začátku práci ukončíme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy. Pro lemy 
rukávů nabereme z průramků po 43 (45/47) okách na jehlice č. 10 a pleteme 4 kruhové řady vroubek, 
pak oka uzavřeme. 
 
Krční lem: 
Z výstřihu nabereme 64 ok na jehlice č. 10 a pleteme 4 kruhové řady vroubek, oka uzavřeme. 
 
Tip: nitky zapošijeme a na konci uděláme pevný uzel. Konce uzlů důkladně potřeme bezbarvým lakem 
na nehty a necháme zaschnout, pak se příze nebude rozdvojovat. 
 
 
 

 = krátký sloupek 

 = řetízkové oko 

 
= 4 společně uzavřené dlouhé sloupky do jednoho místa vpichu 

 = opakování vzoru (MS) 
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