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Model 24 Dámské tílko  
 
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: Pantino značky Schoeller+Stahl 
60% bavlna, 40% polyakryl, délka návinu  = ca. 90m / 50g 
barva 31 pink 350 (400) 450 g 
 
Jehlice: jehlice + háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 průsvitný druk 21 mm 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4, začínáme 
a končíme krajovým okem, 1 obrace, 2 hladce, 2 obrace. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 19 ok a 6,5 řady = 10×10 
cm). Háčkujeme podle rozkresu. Začátek z řetízkových ok 
odpadá, protože háčkujeme rovnou na uzavírací řadu lemu. 
Háčkujeme 1×1. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 86 (98) 106 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu a pak oka volně v rytmu 
vzoru uzavřeme. Dále pokračujeme základním vzorem podle rozkresu, přičemž první řadu 
háčkujeme na uzavírací řadu lemu takto: začínáme oky před MS, 8 (9) 10×MS, končíme oky 
za MS. Pro postranní tvarování ujímáme podle rozkresu 1, zakreslený je pravý okraj práce, 
na levém okraji ujímáme zrcadlově. Po 30 cm od lemu ve stejném rytmu oka opět přidáme. 
Po 54 cm od začátku práci ukončíme. 
 
Přední díl: pracujeme stejně jako zadní díl, jen po 54 cm od začátku (= 31. řada rozkresu) 
pro průramky ujímáme podle rozkresu 2. , zakreslený je pravý průramek. Pro levý průramek 
háčkujeme ujímání zrcadlově. Současně ve 32. řadě necháme pro výstřih prostřední 0,5 (1,5) 2,5 
MS neuháčkovaných a obě strany doháčkujeme odděleně a to smysluplně z obou stran jako 
u průramků. Po 62 cm od začátku práci ukončíme. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy, horní okraj 
obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
Z okraje předního výstřihu nabereme 42 (46) 50 ok a pleteme 3,5 cm lem, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. 
 
Z okrajů průramků a  zadního dílu nabereme 106 (110) 114 ok a z obou stran přidáme po 30 (32) 
34 okách a přes těchto 136 (142) 148 ok pleteme vzorem lemu ještě 3,5 cm ramínko za krk, 
pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Z obou stran ramínka našijeme druk. 
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