Model č. 18 Dámský svetr
Velikost: 36, velikosti 38/40, 42/44 a 46 uvádíme
v závorkách
Materiál:
Fabia od Schoeller+Stahl
56% polyamid, 44% polyakryl,
délka návinu = cca. 51m/25g
Fabia Color od Schoeller+Stahl
56% polyamid, 44% polyakryl,
délka návinu = cca. 51m/25g
Spotřeba:
Fabia barva č. 19 nuss: 275 (300, 325, 350) g
Fabia color barva č. 102 teak: 75 (100, 125, 150) g
Jehlice č. 6, háček č. 6
Základní vzor:
hl. žerzej: líc hladce a rub obr.
Zkušební vzorek: 13 ok a 22 řad = 10x10 cm
Ujímání:
krajové oko, 1 oko hl., 2 oka hl. splést atd. 1 oko hl. sejmout, 1 oko hl. uplést a sejmuté
oko přes ně přetáhnout. 1 oko hl., krajové oko.
Háčkovaný vzor:
háčkujeme barvou teak, 2 řady krátký sloupek 3 řady *1 krátký sloupek 8 řetízkových ok, která
obháčkujeme 6-ti krátkými sloupky a vpíchneme do stejného krátkého sloupku*
od * do * dále opakujeme.
Zadní díl:
nabereme 57 (63, 69, 75) ok a pracujeme zákl. vzorem. Pro tvarování linií ujímáme v 8. ř. na obou
stranách 1 oko a v každé další 6. ř. 3x1 oko. Dále v každé 8. ř. 4x1 oko přidáme. V celkové délce
36 (37, 38, 40) cm ujímáme průramky na obou stranách 2 oka a v každé další 2. řadě na obou
stranách 3 (5, 6, 7) x 1 oko = 47 (49, 53, 57) ok. V délce 52 (54, 56, 58) cm uzavřeme 13
středových ok pro krční výstřih a na obou stranách ještě 1x3 a 1x2 oka. Po 54 (56, 58, 60) cm
od začátku uzavřeme nárameníky 12 (13, 15,1 7) ok.
Přední díl:
nabereme 58 (64, 70, 76) ok a pracujeme jako u zadního dílu, v délce 29 (31, 33, 35) cm
rozdělíme pleteninu na polovinu a v každé 4. řadě 12x1 oko ujmeme. Dále pracujeme rovně
a v délce 54 (56, 58, 60) cm uzavřeme 12 (13, 15, 17) ok pro nárameníky.
Rukáv:
nabereme 33 ok a v každé 20. řadě přidáme na obou stranách 4x1 oko, potom v každé 16. řadě
5x1 oko, v každé 14. řadě 3x1 oko, v každé 12. řadě 4x1 oko a v každé 12. řadě 8x1 oko = 41 (43,
47, 49) ok. V délce 45 cm ujímáme rukávovou kouli, 2 oka a v každé 2. řadě 17x1 oko. Rukáv
ukončíme v délce 60 cm 3 (5, 9, 11) ok.
Dokončení:
díly sešijeme a vsadíme rukávy. Spodní díl rukávu obháčkujeme háčkovaným vzorem,
tj. do každého oka vháčkujeme 1 kr. sloupek a dále postupujeme podle návodu. Krční výstřih
obháčkujeme takto: u zadního dílu do každého oka vháčkujeme kr. sloupek a na předním díle
do každého krátkého oka 1 kr. sloupek. Ve 2. řadě uprostřed předního dílu 3 kr. sloupky
sháčkujeme v jeden kr. sloupek. 3 řadu háčkujeme podle návodu.
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