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léto 2012: 26 – Dámský háčkovaný síťovaný top 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Tonia značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 30 m / 100 g 
barva 149 kohle 150 (150) 200 g  
 
Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 110 m / 50 g 
barva 20 kaffee 150 g 
 
Jehlice: háček č. 3 – 4 značky  Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 
Krátké sloupky přízí Palma háčkem č. 3 – 4. 
 
Sháčkování přízí Tonia a Palma: 
Spojujeme podle rozkresu háčkem 3 – 4 stužkovou přízí Tonia 3 krátkými sloupky a 3 řetízkovými oky 
přízí Palma. 
 
Volánky háčkované přízí Tonia: 
Háčkem č. 3-4 vpichujeme do tenkého místa stužky a háčkujeme řetízková oka takto: první dírku 
vezmeme na háček a druhou protáhneme = 1. řetízkové oko. * Pak nabereme dalších 7 ok 
na háček a 8. protáhneme, od * stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Nejdříve z příze Tonia – aniž bychom ji roztahovali do šířky, nastříháme 16 (18) 20 pruhů v délce 
65 (67,5) 70 cm. Pak všechny nastříhané pruhy lehce napaříme žehličkou, aby se stužka roztáhla 
do šířky. Pak pruhy položíme na sebe podle rozkresu 1 tak, že široký okraj jednoho pruhu leží vedle 
úzkého okraje dalšího širokého pruhu. 
Pruhy sháčkujeme přízí Palma podle rozkresu 2, přičemž začneme na spodním okraji topu 
a průramky necháme přes 11 (13) 15 cm otevřené. Nejdřív leží pruhy rovně vedle sebe, konečný 
A tvar top získá, až když je dodělaný spodní lem a horní volánkový okraj. 
 
Vypracování spodního lemu: 
Lem přehneme trošku dospodu a současně háčkujeme přízí Palma do každé dírky stužkové příze 
3 krátké sloupky, pak háčkujeme ještě 2 kruhové řady krátkých sloupků a 1 řadu račích sloupků. 
 
Vypracování horního okraje: 
Pruhy z příze Tonia posuneme tak daleko, že dosáhneme míry střihu po 24 (27) 30 cm pro přední díl 
a zadní díl. Všechny pruhy zastřihneme na délku udanou ve střihu 55 (57,5) 60 cm. Díly našpendlíme 
na pevný podklad (pevný karton). 
Uháčkujeme pruh přízí Palma 2 cm široký a 88 (94) 100 cm dlouhý tak, že začneme na 170 (180) 
190 řetízkových ok + 1 na otočení a háčkujeme 3 řady krátkých sloupků. Pruh pak sešijeme 
do kruhu. Pruh našpendlíme zvenku na horní okraj předního a zadního dílu tak, že 1 cm příze Tonia 
přesahuje na okraji takto: 20 cm = levé ramínko nechat volné, 24 (27) 30 cm na přední díl pevně 
přišpendlit, 20 cm = pravé ramínko nechat volné, 24 (27) 30 cm na zadní díl pevně přišpendlit. Pruh 
pak našijeme na přední a zadní díl. Přesahující konce příze Tonia přehneme dospodu a pevně 
přišijeme. Přízí Tonia háčkujeme volánek tak, jak je to výše popsáno ve stejné délce jako 
háčkovaný pruh z příze Häkelspass. Na závěr přišijeme volánek na háčkovaný pruh. 
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