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Model 13 Dámský kabátek  
 
Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 40/42 údaje 
v závorce, pro vel. 46 údaje za závorkou. Pokud je uvedený 
jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu 
= ca. 110 m / 50 g 
barva 10 natur 550 (600) 650 g 
 
Háček: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 5,5 MS = opakování vzoru 
a 12 řad = 10×10 cm). Obloučky z řetízkových ok a krátké 
sloupky v každé řadě posunovat háček č. 4. 1 KS, 5 RO 
střídavě = 1 MS 
 
Bordura: háčkované čtverce podle rozkresu (1 čtverec 
= 10×10 cm). Jednotlivý čtverec je v rozkresu podložený 
šedou barvou. 
Nakresleny jsou 3 čtverce na předním okraji levého 
předního dílu. Čtverce spojujeme vždy pikotkami poslední 
řady mezi sebou tak, jak je to zakresleno v rozkresu a dole 
při spojení dvou pikotek jak je popsáno. 
 
Čtverec: začneme na 6 RO a spojíme je pevným okem do kruhu a dále háčkujeme takto: 
1. kruhová řada: *1 oblouček =10 RO, 1 mušlička do 4. RO od háčku  (= 5 DS do stejného RO), 
1 mušlička do následujícího 6. RO, 3 KS do kruhu*, od * do * opakujeme 3 ×, 1 oblouček, 1 KS 
do kruhu, 1 pevné oko do 1. oka. 
2. kruhová řada: 12 RO (= první třikrát nahozený DS+7 DS), * 1 pevné oko, přičemž háček 
vpichujeme současně do posledního RO obloučku (= špička) a do závěrečného oka 10 DS stejného 
obloučku (= poslední DS 2. mušličky), 7 RO, 1 KS základní řady přeskočit, 1 třikrát nahozený DS 
do následujícího oka, 7 RO*, od * do * opakujeme 3 ×, 1 pevné oko, přičemž háček vpichujeme 
současně do posledního oka obloučku a do závěrečného oka 10. DS stejného obloučku, 7 RO, 
1 pevné oko do 5. začátečního RO. 
3. a 4. řadu háčkujeme podle rozkresu. 
 
Spojení 2 pikotek: první dvě RO pikotky pracujeme tak, jak je to znázorněno, 1 pevné oko 
do pikotky, se kterou spojujeme, 1 RO, 1 pevné oko do 1. ze 3 již uháčkovaných RO. 
 
Mušličkový okraj: *5 DS do jednoho místa vpichu, 2 oka přeskočit, 1 KS, 2 oka přeskočit*, od * 
do * neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Nejdříve uháčkujeme 8 (10) čtverců pro borduru na spodní okraj. Pak háčkujeme přední díly 
a zadní díl v jednom kuse tak, že z okraje 2. čtverce až k okraji předposledního čtverce háčkujeme 
základním vzorem 35 (48) 61× MS, přičemž vpichujeme střídavě do každého 3. a 4. KS na čtverci. 
Po 50 cm od spodního okraje práci rozdělíme, z obou stran háčkujeme přes vnějších 6 (9) 12 MS 
přední díly, přes prostředních 23 (30) 37 MS zadní díl. Nejdříve dokončíme pravý přední díl. 
Pro průramek háčkujeme na levém okraji práce rovnoměrně přes 5 (10) 15 řad o 2 (4) 6 MS méně. 
Pro náramenici po 70 cm od začátku háčkujeme na levém okraji práce rovnoměrně přes 4 řady 
o 2 (4) 6 MS méně. Po 72 cm od spodního okraje jsme všechna oka spotřebovali. 
Pak pokračujeme se zadním dílem. Pro průramky háčkujeme oboustranně rovnoměrně přes 5 (10) 
15 řad o 2 (4) 6 MS méně. Pro náramenice háčkujeme po 70 cm od začátku oboustranně 
rovnoměrně přes 4 řady o 4 (5) 6 MS méně. Po 72 cm od spodního okraje zbývá 11 (12) 13 MS, 
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práci ukončíme. Následně doháčkujeme přes zbylých 6 (9) 12 MS levý přední díl zrcadlově 
k pravému. 
Pro bordury na obou předních dílech háčkujeme ještě po 5 čtvercích, přičemž vždy spojujeme 
1. čtverec s 1., případně posledním čtvercem z lemu. Na závěr vnitřní okraj čtverců spojíme 
1 řadou KS s předními díly. 
 
Rukávy: začneme na 50 (54) 58 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme 2 cm KS. Pak pokračujeme 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě háčkujeme 16 (20) 24 MS. 
Pro rukávovou kouli háčkujeme po 29 cm od začátku takto: 
1. řada: 13 (17) 21 MS 
2. řada: 12 (16) 20 MS 
3. – 5. řada: 11 (15) 19 MS 
6. – 8. řada: 10 (14) 18 MS 
9. – 11. řada: 9 (13) 17 MS 
12. – 14. řada: 8 (12) 16 MS 
15. řada: 7 (11) 15 MS 
16. řada: 6 (10) 14 MS 
17. řada: 5 (9) 13 MS 
18. řada: 4 (8) 12 MS 
19. řada: 3 (7) 11 MS 
Pak práci ukončíme, celková délka rukávu je 45 cm. 
 
Druhý rukáv uháčkujeme stejně. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. 
Všechny okraje a spodní okraj rukávů obháčkujeme mušličkovým lemem. 
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