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Model 20 Tunika  
 
Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 38/40 údaje 
v závorce, pro vel. 42 údaje za závorkou. Pokud je uvedený 
jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Bahia značky Schoeller+Stahl 
50% viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 106m/50g 
barva 24 azur 450 (500) 500 g 
 
Háček: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: krátké sloupky 
 
Základní vzor: (vzorek: 20 ok a 10 řad = 10×10 cm) 
Háčkujeme podle rozkresu. 1× háčkujeme 1. řadu, přičemž 
u všech obloučků z RO přejdeme vždy 3 KS předchozí řady. 
Pak neustále opakujeme 2. a 3. řadu 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 81 (89) 97+1 RO na otočení 
a háčkujeme 1,5 cm (4 řady) krátké sloupky. 
Pak pokračujeme základním vzorem takto: začínáme oky 
před MS, 9 (10) 11× MS, končíme oky za MS. 
Pro průramky ujímáme oboustranně po 53 cm od začátku rovnoměrně ve 3 řadách 1 (1) 1½ MS. 
Pro náramenice po 73 cm od začátku ujímáme rovnoměrně ve 2 řadách 2 (2,5) 2,5 MS. Po 75 cm 
od začátku práci ukončíme. 
 
Přední díl: začneme stejně jako zadní díl, jen 
po 40 cm od začátku pro rozparek necháme uprostřed 
dílu 3 RO mezi prostředními obloučky neuháčkované 
a obě strany doháčkujeme odděleně. Průramek 
pracujeme stejně po 53 cm od začátku jako na zadním 
díle. 
Pro výstřih po 66 cm od začátku ujímáme rovnoměrně 
přes 9 řad na vnitřním okraji 2 MS. Náramenice 
pracujeme stejně jako u zadního dílu. Po 75 cm 
od začátku práci ukončíme. 
 
Rukáv: začneme na 49+1 RO na otočení a háčkujme 
1,5 cm (4 řady) krátké sloupky. Pak pokračujeme 
základním vzorem takto: začínáme oky před MS, 
5× MS, končíme oky za MS. Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně rovnoměrně ½ (½) 1 MS. 
Pro rukávovou kouli ujímáme oboustranně po 44 cm 
od začátku rovnoměrně přes 16 řad 2,5 MS. Po 60 cm 
od začátku práci ukončíme. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme 
uschnout. Sháčkujeme ramenní a postranní švy a vsadíme 
rukávy. Okraje předního rozparku a výstřih obháčkujeme 
3 řadami KS a v rohu (šipka ve střihu) v obou řadách 
háčkujeme vždy 3 KS. Úzké okraje rozparku položíme 
přes sebe (pravý lem je nahoře) a přišijeme. 
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