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Model 4 Dámský top 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Novela značky Schoeller+Stahl 
50% bavlna, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 23 azur 250 (250) 300 g 
 
Jehlice: č. 4,5 + háček č. 3,5 značky  Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor 1: pletení (vzorek práce 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5 
V rubových řadách pleteme oka i nahození obrace 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: háčkování (vzorek práce: 18 ok = 10 x 10 cm) 
Háčkujeme v kruhových řadách háčkem č. 3,5 
1. a 2. řada.: krátké sloupky 
3. řada: * 1 krátký sloupek, 2 řetízková oka *, přičemž vždy přeskočíme 2 oka předchozí řady 
4. řada: * 2 krátké sloupky do obloučku z řetízkových ok, 1 hlouběji vpíchnutý krátký sloupek* 
Kruhové řady uzavíráme pevným okem a začínáme 1 řetízkovým okem jako náhradou za první krátký 
sloupek. 
Od * do * neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Lem: 
Začneme na 168 (172) 176 RO a háčkujeme základním vzorem 2 v kruhových řadách. 1. – 4. řadu  
4 x opakujeme. Končíme 3 řady krátkých sloupků, přičemž v 1. řadě rovnoměrně 4 x 1 oko přeskočíme. 
Počet ok rozdělíme na polovinu a označíme si postranní šev. 
 
Zadní díl:  
Z poloviny uháčkovaného lemu nabereme 83 (87) 91 + 2 krajová oka a pleteme 1 rubovou řadu 
hladce. Pak pokračujeme podle rozkresu a oka rozdělíme takto: oka před opakováním vzoru = MS,  
pak opakování vzoru = 19 (20) 21 x, končíme oky za opakováním vzoru. Po 25 (26) 27 cm uzavřeme 
oboustranně pro průramek 7 (9) 11 ok a dále pleteme 19 (20) 21 cm. Končíme 2 řadami hladce.  
Oka po 44 (46) 48 cm od lemu pevně uzavřeme a přitom dbáme, abychom dodrželi rozměry uvedené 
na střihu. 
 
Horní přední díl:  
Lem zprava doleva rozdělíme následovně: 8 (9) 10 cm nechat volných, ze zbylých 34 (37) 40 cm 
nabereme 59 (63) 67 + 2 krajová oka, přičemž vpichujeme pouze do přední smyčky háčkovaných ok.  
1 řadu pleteme hladce rubovou. Dále pokračujeme podle rozkresu. Na pravém okraji práce ujímáme  
v každé 2. řadě 40 (41) 42 x 1 oko, vždy až po prvních 3 upletených okách. Tato oka pevně utahujeme, 
ujímání se provádějí vynecháním 1. nahození. 
Průramek pleteme po 25 (26) 27 cm od lemu stejně jako u zadního dílu. Přes zbylých 14 (15) 16 ok 
pleteme ještě 1 řadu hladce, pak od po 33 (34) 35 cm od lemu pevně uzavřeme. 
 
Spodní přední díl:  
Oka lemu rozdělíme z druhé strany lemu a přitom vpichujeme za zadní smyčku háčkovaných ok. 
Pleteme podle stejného principu jako horní přední díl, jen zrcadlově. 
 
Horní spony:  
Začneme na 18 (20) 22 RO a háčkujeme 2 řady KS. Háčkujeme 6 (7) 8 cm širokou sponu hlouběji 
vpichovanými krátkými sloupky. Končíme 2 řadami KS, které pracujeme i podél užších okrajů. 
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Třásňové uzlíky: 
Na pravou stranu předního dílu navážeme cca 5 kusů různě dlouhých třásní v rozmezí 18 – 30 cm. 
Uháčkujeme libovolně dlouhé řetízky, 1 DS vpíchnout zpátky do 5. posledního RO, háčkem zepředu 
vpíchnout do vzniklé smyčky a přízi pevným okem protáhnout, dále pokračujeme RO a celý postup 
opakujeme 4 – 6 x. Končíme uzlíky, které by se ovšem měly nacházet v rozdílné výši. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu a mírně napaříme. Uzavírací řadu na zadním díle obháčkujeme 1 řadou KS. 
Spony našijeme na zadní a přední díl tak, že uzavírací řada je zakrytá. Třásňovou šňůrku připevníme  
na pravý díl. Sešijeme postranní švy matracovým stehem. 
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