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Model 13 Taška 
 
Šířka: 25 cm 
Výška: 32 cm 
 
Materiál: Limone fy Schoeller + Stahl 
100% bavlna - mako, mercerizovaná, opalovaná, délka 
návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 122 oliv 150g, barva 02 apricot 50g, barva 116 
orchidee 50g, barva 118 cayenne 50g, barva 119 weizen 
50g, barva 121 kaktus 50g, barva 123 aubergine 50g 
 
 
Háček : Háček č. 5 fy Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 2 polokroužky  
 
Základní vzor:   
Háčkujeme dvojitou přízí 
Krátké sloupky  
V každé první řadě barvou 122 se každý 2. krátký sloupek 
vpichuje o řadu hlouběji. 
 
Sled pruhů: 
Po  2 řadách barvou 122, 116, 122, 123, 122, 116, 122, 4 řady barvou 123, po 2 řadách barvou 
122, 116, 122, 4 řady barvou  119, po 2 řadách barvou 122, 118, 122, 02, 122, 121, 122, 4 řady 
barvou 118, po 2 řadách barvou 122, 119, 122, 4 řady barvou 121, 2 řady barvou 122 
 
Pracovní postup: 
Taška se háčkuje ode dna a pak dokola v kruhových řadách. 
Začneme na 28 ok barvou 122 a háčkujeme 1 řadu KS. Do posledního oka uháčkujeme 3 KS 
do jedné dírky a na druhé straně začátečních ok opět háčkujeme zpátky KS. Na konci řady 
uháčkujeme 3 KS do 1 dírky a tuto řadu spojíme pevným okem. Pak háčkujeme ještě 2 další řady 
barvou 122, pak již podle sledu pruhů. 
Ve 2., 3. a 4. řadě vždy na otáčecích místech háčkujeme 2 KS do jedné dírky, 1 KS do následujícího 
KS a 2 KS do následující dírky. Dále již nepřidáváme, od teď háčkujeme v kruhových řadách, 
aby vznikl tvar pytlíku. 
Všechny barvy háčkujeme odspoda nahoru. 
Pro ucho uháčkujeme krátkými sloupky pruh 54 cm dlouhý a 3,5 cm široký barvou 119. 
Pro upevnění ucha položíme pruh cca 7-8 cm kolem polokroužku a přišijeme. Hotová délka ucha 
je cca 45 cm. 
Polokroužek přišijeme na oba konce tašky. 


