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Model 8 Taška 
 
Materiál: Savanna fy Schoeller + Stahl 
55% viskóza 45% bavlna, délka návinu = ca. 80 m / 50 g 
Barva 02 puder 250g   
 
100% bavlna- mako, mercerizovaná, opalovaná, délka 
návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 10 sand 150g, barva 13 terracotta 50g, barva 79 
kokos 50g 
 
Háček : Háček č. 4,5 fy Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby : Bambusová ucha na tašku fy Prym – 
model Keiko, háčkovací kroužek 
 
Základní vzor 1:  
Krátké sloupky a dlouhé sloupky háčkem č. 4,5, přičemž 
háčkujeme dvojitou přízí, tj. přízí Savanna a Limone 
společně. 
 
Pracovní postup: 
Tašku háčkujeme od ucha směrem dolů. První řadu 
háčkujeme kolem ucha –  tj. 30 ok pevně kolem ucha – 
utvoříme první smyčku, přízi otočíme kolem ucha, protáhneme smyčkou a opakujeme ještě 29 x. 
Na tuto první řadu háčkujeme 2 řady KS – krátkých sloupků, přičemž oboustranně na krajích 2 oka 
přidáme = 34 KS. Dále háčkujeme střídavě 1 řadu DS – dlouhých sloupků a 1 řadu KS. 
V řadách, kde háčkujeme DS, pravidelně přidáváme.: 
1. řada DS: po řetízkovém oku na otočení, háčkujeme oboustranně 2 DS do jednoho místa vpichu 
2. řada DS: stejně jako 1. řada DS  
3. řada DS : stejně jako 1. řada DS, navíc ještě oboustranně  13. a 14. DS  háčkujeme do jednoho 
místa vpichu 
4. řada DS : stejně jako 1. řada DS 
5. řada DS : stejně jako 1. řada DS, navíc ještě oboustranně  19. a 20. DS  háčkujeme do jednoho 
místa vpichu  
6. řada DS: stejně jako 1. řada DS, navíc ještě oboustranně  23. a 24. DS  háčkujeme do jednoho 
místa vpichu 
7. řada DS: oboustranně 12. a 13. DS a stejně 22. a 23. DS háčkujeme do jednoho místa vpichu 
8. řada DS: oboustranně 20. a 21. DS háčkujeme do jednoho místa vpichu 
9. řada DS: oboustranně první 2 DS společně uzavřeme, 24. a 25. DS háčkujeme do jednoho místa 
vpichu. 
10. řada DS: stejně jako 9. řada DS 
11. řada DS : stejně jako 9. řada DS 
12. řada DS: oboustranně 2. a 3. DS a stejně tak 4. a 5. DS společně uzavřeme. 
13. řada DS :oboustranně 2 KS společně uzavřeme, 7 KS, 7 dvakrát nahozených sloupků, 
uprostřed háčkujeme DS. 
 
Druhý díl uháčkujeme stejně. 
 
Pro Dno tašky uháčkujeme jeden 75 cm dlouhý a 2 cm široký proužek z KS. Začneme na 124 
řetízkových ok + 1 na otočení a háčkujeme 4 řady. Tento proužek přiháčkujeme krátkými sloupky 
na obě strany tašky vždy 6 cm od ucha a v rubové řadě háčkujeme pevná oka. 
 
Pro Chlopeň tašky  obháčkujeme háčkovací kroužek 23 KS a uzavřeme pevným okem. Díl otočíme 
a naháčkujeme 4 cm proužek ze 6 KS + 1 Ř O na otočení a háčkujeme 15 cm KS. Tento proužek 
našijeme neutrálně barevnou nití na zadní stranu tašky doprostřed. 
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Z příze Limone barva 13 +79 nastříháme cca 10 cm dlouhé kusy a vždy 2 vlákna stejné barvy 
podle vlastního uvážení navážeme na obě strany tašky. Konce zastřihneme v nepravidelné délce.  
Pro zapínání uháčkujeme váleček z dvojité příze, tj. 1 nitě Limone 13 a 1 nitě Limone 79 – 
háčkujeme 6 Ř O a obháčkujeme je 1 řadou KS a pak ještě jednou řadou pevných ok. Váleček 
připevníme jednou nití Limone barvy 13 a jednou nití Limone barvy 79 na přední díl tašky 
doprostřed 4. řady DS. 
 
Pod něj navážeme silný svazek třásní vždy ze 6 vláken barvy 13 a 6 vláken barvy 79. 
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