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Model 30 Háčkovaná taška 
Návrh Johanna Schwarz 
 
Velikost: 
Taška: 32 x 23 cm, držadlo ca. 100 x 3 cm 
 
příze barva  
Anya 
92% polyakryl, 
8% polyester  
LL = ca. 65 m / 200 g 

06 leinen 
 

600 g 
3 přadena 

 
Háček: háček č. 5 značky Schoeller und Stahl 
 
Ostatní potřeby: 2 kovová očka pro ucho tašky fy Prym Artikel Nr. 615130. 
 
Základní vzor: 
Dvojitá polosmyčka vodorovně, diagonálně vpravo a vlevo a ploché uzly. 
 
Pracovní postup: 
 
Makramé – práci začínáme upevněním uzlů. Po úplném skončení jedné řady bychom měli uzly 
přezkoušet, jak pevné jsou, abychom je případně zkorigovali utažením. 
 
1. Zavěšení pracovních vláken: 
 

 

K zavěšení pracovních vláken je nutná nosná šňůrka, 
která se na konci práce opět odstraní, pro tu 
odstřihneme cca 1 m dlouhé vlákno, přeložíme ho na 
polovinu a na obou koncích zajistíme uzlem. Tuto 
nosnou šňůrku upevníme na uzlovací prkénko 
(například styroporová deska) pevně nataženou 
velkými špendlíky. 
 
Ustřihneme 16 vláken po 8 metrech. První pracovní 
vlákno přeložíme na polovinu a připevníme 
upevňovacím uzlem na nosnou šňůrku. K tomu 
smyčku společně složených vláken posuneme pod 
nosnou šňůrku. Oba konce pracovního vlákna 
protáhneme smyčkou, až je uzel pevný, opakujeme 
15 x. 
 

 

Tip: 
Protože na začátku práce jsou pracovní vlákna velmi 
dlouhá, doporučujeme je navinout a při práci stále 
odvíjet tak, aby se uzly daly dělat bez námahy. 
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2. Uzlovací práce dílu tašky:  
1. řada: vodorovná polosmyčka zprava doleva. 
 
Pravé první vlákno vedeme vodorovně přes práci. Stane se vodícím vláknem a druhé pravé zavěšené 
pracovní vlákno se stane prvním pracovním vláknem. 
 
Nyní pracujeme s každým zavěšeným pracovním vláknem přes vodorovné vodící vlákno jednu dvojitou 
polosmyčku následovně: 

 

První polosmyčka: 
 
Pracovní vlákno leží pod vodícím vláknem. 
 
První pracovní vlákno vedeme zespodu přes vodící 
vlákno. Vedeme mezi vodící a pracovní vlákno dolů, 
uzel utáhneme. 
 
První polosmyčka leží na pravé straně vodícího 
vlákna. 

 

Druhá polosmyčka: 
 
První pracovní vlákno vedeme zespoda přes vodící 
vlákno. Mezi vodícím vláknem a první polosmyčkou 
ukončíme uzel. Pracovní vlákno leží nyní mezi první a 
druhou polosmyčkou. 
 
Uzel utáhneme a vodící smyčku vpravo na začátku 
řady přišpendlíme. 

 

Hotová dvojitá smyčka 
 
Takto postupně zauzlujeme všechny pracovní vlákna. 
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2. řada: vodorovná polosmyčka (dvojitá smyčka) zleva doprava 

 

Vedoucí smyčku vlevo přišpendlíme a zleva doprava 
položíme vodorovně přes práci. 
 
Nyní pracujeme s každým zavěšeným pracovním 
vláknem přes vodorovné vodící vlákno jednu dvojitou 
polosmyčku zleva doprava. 

3. řada: diagonální dvojitá polosmyčka 
 
Způsob práce je stejný jako u vodorovné dvojité polosmyčky, jen vodící vlákno leží šikmo. Takto vzniklé 
4 kosočtverce se pracují lépe, pokud začneme od středu, tedy nejdříve vypracujeme druhý 
kosočtverec před prvním. Pro jeden kosočtverec potřebujeme 8 pracovních vláken. 
 
První kosočtverec 
 
První kosočtverec přes 9. – 16. pracovní vlákno (= 8 vláken) pracujeme následovně: 

 

První diagonální dvojitá polosmyčka napravo: 
 
Nejdřív se pracuje přes 4 pravá pracovní vlákna, první 
levé vlákno (13. vlákno) se stane vláknem vodícím. 
 
Vodící vlákno položíme přes 3 pravá vlákna (14., 15. 
a 16.). Tato 3 pracovní vlákna šikmo zauzlujeme vždy 
jednou dvojitou polosmyčkou na vodící vlákno. Vodící 
vlákno odložíme a přišpendlíme. 

 

První diagonální dvojitá polosmyčka nalevo: 
 
Pracujeme přes 4 levá pracovní vlákna. Poslední 
pravé vlákno (12. vlákno) se stane vodícím. 
 
Vodící vlákno položíme přes 3 levá pracovní vlákna 
(9., 10. a 11. vlákno). Tato 3 vlákna zauzlujeme šikmo 
vždy jednou dvojitou polosmyčkou na vodící vlákno. 
Vodící vlákno odložíme a přišpendlíme. 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 5 

 
 

 

 

Druhá diagonální dvojitá smyčka zprava doleva: 
 
Obě prostřední pracovní vlákna překřížíme jedním 
uzlem, stanou se vedoucím vláknem na protilehlé 
straně. 
 

 

Druhá řada se pracuje přes 2 zbylá pravá, resp. levá 
vlákna. Zauzlovaná vlákna protilehlé strany se stanou 
vedoucími vlákny. 
 
Pravé vedoucí vlákno položíme přes 2 pravá pracovní 
vlákna. Tato 2 vlákna zauzlujeme vždy šikmo jednou 
polosmyčkou na vodící vlákno. 
 
Levou stranu pracujeme zrcadlově. 

 

Třetí diagonální dvojitá polosmyčka zprava doleva: 
 
Obě prostřední pracovní vlákna překřížíme jedním 
uzlem, stanou se tak vodícími vlákny na protilehlé 
straně. 
 
Způsob práce je stejný jako u druhé diagonální dvojité 
polosmyčky, ale jen přes jedno pracovní vlákno. 
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Druhý až čtvrtý kosočtverec 

 

Druhý kosočtverec pracujeme přes 1. až 8. pracovní 
vlákno jako první kosočtverec. 
 
Způsob práce stále dodržujeme a 3. a 4. kosočtverec 
uzlujeme vždy přes 8 vláken. 

 

4. řada: vodorovná dvojitá polosmyčka (dvojitá 
smyčka) zprava doleva. 
 
5. řada: vodorovná dvojitá polosmyčka (dvojitá 
smyčka) zleva doprava. 
 
6. řada: diagonální dvojitá smyčka. 
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7. až 32. řada: dvojitá polosmyčka (dvojitá smyčka) 
zprava doleva, resp. zleva doprava. 

 

Pokud vedoucí vlákno je již spotřebované, naváže se 
nové vlákno na začátek nebo konec řady, na straně 
se zauzluje a později se zapošije. 
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3. Odstranění nosné šňůrky:  

 

Pracovní vlákna upevněná na nosné šňůrce se po 
párech odháčkují jeden po druhém. 
 
 

 

Vezmeme nové vlákno, první smyčku (= 2 vlákna) 
pracovního vlákna propíchneme háčkem, nové 
vlákno protáhneme, smyčka zůstane zachovaná a 
uháčkujeme 1 krátký sloupek, nosnou šňůrku 
vytáhneme jen z prvního hotového oka. 
 

 

Takto pokračujeme dále, až jsou všechna pracovní 
vlákna uzavřena a nosná šňůrka je odstraněna. 
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4. Zapošití pracovních vláken: 
 
32 pracovních vláken zkrátíme a svisle protáhneme do 31. a 32. řady dvojitých smyček. Konce 
zapošitých pracovních vláken jsou na vnitřní straně tašky. 
 
5. Připevnění kovových oček pro držadlo a zapínání na postranním díle: 

 

Zavěsíme na straně nové pracovní vlákno na vodící 
vlákno mezi 7. a 8. dvojitou polosmyčkou a první 
kovové očko připevníme dvojitým uzlem. 
 
Jeden konec příze zapošijeme a druhým pracovním 
vláknem dále sháčkujeme tašku. 

 

Pro tvarování tašky se vodorovné řady dvojitých 
polosmyček sháčkují od řady 9. Kosočtvercový vzor 
(řada 1 až 8) slouží jako chlopeň tašky. 
 
Pracujeme následovně: 
 
Položíme řady dvojitých polosmyček na sebe a po 
straně sháčkujeme 32. řadu s 9. řadou. 
 
K tomu protáhneme pracovní vlákno skrz obě vodící 
vlákna a utvoříme tak oko = 1 pevné oko. Takto 
pracujeme dále, až je strana uzavřená. 
 
Připevníme 2 kovová očka pro ucho zrcadlově a 
druhou stranu uzavřeme. 

6. Zauzlování ucha:  

 

3 x cca 5 m dlouhá pracovní vlákna přeložíme na 
polovinu a připevníme je jedním upevňovacím uzlem 
na kovové očko. 
 
Nyní pracujeme svislé ploché uzly takto: 
 
2 pracovní vlákna vlevo, 2 vodící vlákna a 2 pracovní 
vlákna vpravo. 
 
Vodící vlákna stále pevně napínáme. 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 10 

 
 

 

 

Pravé pracovní vlákno vedeme pod vodícím vláknem 
doleva a položíme ho přes levé pracovní vlákno. Levé 
pracovní vlákno protáhneme přes vodící vlákno skrz 
vzniklou smyčku pravého pracovního vlákna. 
 
Uzel pevně utáhneme. 

 

Pracovní vlákno pravé strany položíme přes vodící 
vlákno. Pracovní vlákno levé strany položíme přes 
pracovní vlákno pravé strany a vedeme ho pod 
vodícím vláknem skrz smyčku pravého pracovního 
vlákna dopředu. 
 
Uzel pevně utáhneme. 
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Takto pracujeme dál, až dosáhneme požadované 
délky ucha. 

 

Konce vláken zauzlujeme dvojitou smyčkou do dvou 
kovových oček a zabezpečíme je 2 dalšími uzly (přes 
3 vlákna). 

 

Vlákna zastřihneme v rozdílné délce, a abychom 
předešli případnému rozvázání konců vláken, 
zabezpečíme je ještě koncovými uzly. 

 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 12 

 
 

Model 31 Náramek 
 
Obvod: ca. 23 cm 
 
příze barva  
Anya 
92% polyakryl, 
8% polyester  
LL = ca. 65 m / 200 g 

05 taupe 
 
nebo 
 
06 leinen 

zbytek 
 
 
 
zbytek 
 

 
Háček: háček č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 6 ok a 9 kruhových řad = 10 x 10 cm) 
Pevná oka háčkem č. 12. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 14 RO háčkem č. 12, řetízek obháčkujeme nejdřív po jedné straně, pak I po druhé straně 
1 kruhovou řadu pevných ok. 
 
Dohotovení: 
Háčkovaný díl složíme do kruhu a šev na úzké straně uzavřeme tenkou přízí ve vhodné barvě. 


