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Model 8 Top 
 
Pro vel. 36/38 
 
příze barva 36/38 
Limone 
100% bavlna 
mercerizovaná, opalovaná 
délka návinu 
= ca. 125 m / 50 g 

150 feuer 
 
 
06 weiß 
24 schwarz 

150 g 
3 klubka 
 
po 100 g 
po 2 klubkách 

 
Jehlice: jehlice č. 4 a háček č. 3. 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 25 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 20 KS a 24 řad = 10 x 10 cm) 
KS háčkem č. 3. Řady začínáme vždy jedním RO. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce sejmout, následující oko hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout. 
Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, krajové oko. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 110 ok barvou feuer na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem 1. Po 25 cm od začátku 
oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 110 ok barvou feuer na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem 1. Pro průramky 
uzavřeme po 25 cm od začátku oboustranně 2 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě ještě 
oboustranně 1 x 2 a ujímáme zdůrazněně 17 x 1 oko, přičemž u zdůrazněného ujímáni pleteme 
v rubových řadách oka před, resp. za krajovým okem obrace. 
 
Současně pro výstřih uzavřeme po 38 cm od začátku prostředních 18 ok a obě strany dokončíme 
odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě 3 x 4, 1 x 3 a 4 x 2 oka. 
Pak zbylá 2 oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy matracovým 
stehem. Přední výstřih obháčkujeme základním vzorem 2, takže háčkujeme háčkem č 3 66 ok barvou 
schwarz a pak háčkujeme 2 řady barvou schwarz, 2 řady weiss a 2 řady schwarz. 
 
Pak háčkujeme, resp. obháčkujeme ramínka, zadní díl a průramky najednou = pro pravé ramínko 
háčkujeme 40 cm = 86 RO řetízek barvou schwarz, dále pak úzký okraj předního výstřihu, pravý 
průramek zadního dílu, levý průramek a úzký okraj předního výstřihu obháčkujeme 158 oky. Následně 
pak pro levé ramínko uháčkujeme 40 cm = 86 RO dlouhý řetízek. Pak háčkujeme základním vzorem 2, 
přičemž háčkujeme 2 řady barvou schwarz, 2 řady weiss a 2 řady schwarz. 
 
Ramínka našijeme podle fotky křížem na zadní díl. 
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Model 9 Sukně 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze jeden 
údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Limone 
100% bavlna 
mercerizovaná, opalovaná 
délka návinu 
= ca. 125 m / 50 g 

150 feuer 
  06 weiß 
 
  04 honig 
  24 schwarz 
157 mandarine 
159 petrol 

po150 g 
po 3 klubkách 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

po 200 g 
po 4 klubkách 
 
po 50 g 
po 1 klubku  

 
Háček: háček č. 3 + 3,5. 
 
Ostatní potřeby: 4 patentky Ø 2 cm značky Prym. 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 20 KS a 24 řad = 10 x 10 cm) 
KS háčkem č. 3. Řady začínáme vždy jedním RO. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 19 DS a 10 řad = 10 x 10 cm) 
DS háčkem č. 3,5. Řady začínáme vždy 3 RO. 
 
Sled barev sedlo: 
2 řady schwarz, 2 řady mandarine, 2 řady petrol, 2 řady honig, 6 řad weiß, 8 řad feuer, 6 řad weiß. 
 
Sled barev sukňový díl: 
* 1 řada schwarz, 1 řada mandarine, 1 řada petrol, 1 řada honig, 3 řady weiß, 5 řad feuer, 3 řady weiß 
vzor mezi * 2 x opakujeme, končíme 1 řadou schwarz, 1 řadou mandarine, 1 řadou petrol a 1 řadou 
honig. 
 
Pracovní postup: 
Pro sedlo začneme na 208 (228) RO + 1 na otočení barvou schwarz háčkem č. 3 a háčkujeme 
základním vzorem 1 podle sledu barev pro sedlo. Současně pro postranní tvarování přidáváme 
odsazeně v každé 8. řadě 3 x 8 ok = 232 (252) ok. Po 12 cm od začátku háčkujeme sukňový díl 
základním vzorem 2 háčkem č. 3,5 podle sledu barev pro sukňový díl, přičemž v 1. řadě rovnoměrně 
ujímáme 12 ok = 220 (240) ok. Pro postranní tvarování přidáváme v každé 6. řadě odsazeně 3 x 8 ok 
= 244 (264) ok. Zbytek řad háčkujeme rovně. Po 45 cm od začátku práci ukončíme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
 
Sukni rozložíme rubovou stranou na stůl. Pravý okraj přehneme dovnitř cca 25 cm, pak na tyto přehnuté 
okraje připevníme 4 spodní části patentek následovně: 1 cm od předního okraje připevníme 3 spodní 
části na sedlo. První spodní díl připevníme cca. 0,5 cm od horního okraje, další vždy v rozestupu 2,5 cm 
od sebe. Poslední, čtvrtý spodní díl v rozestupu 22 (23) cm od předního okraje a 1 cm odstupu od 
horního okraje. Pořadí patentek je zakresleno ve střihu. 
 
Nyní přišijeme na levou stranu 1 horní část v odstupu vždy 1 cm k hornímu a přednímu okraji. Další 
3 horní části našijeme v rozestupu 22 (23) cm od předního okraje následovně: 1. horní díl v rozestupu 
0,5 cm od horního okraje, další vždy v rozestupu 2,5 cm od sebe. 
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