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Model č. 39 Taška 
 
 
Materiál: 
La Ola Fashion od Schoeller+Stahl 
100% polyester,  
délka návinu = cca. 90m/50g 
Daisy od Schoeller+Stahl 
44% polyakryl, 44% střižní vlna, 12% polyamid, 
délka návinu = cca. 55m/50g 
 
Spotřeba: 
Daisy barva č. 07 schwarz - 150g 
La Ola Fashion barva č. 302 schwarz - 100g 
2 ucha na tašku, 1 uzávěr, 80cm šňůrky 
 
Základní vzor č. 1: 
kr. sloupek s Daisy, háček č. 5,5,  
zkušební vzorek: 14 ok a 14 řad = 10x10cm 
 
Základní vzor č. 2: 
kr. sloupek La Ola Fashion, háček č. 5,5,  
háčkujeme trojmo 
 
Pracovní postup: 
nejprve si vytvoříme strany tašky. Uháčkujeme 35 řetízkových ok + 1 oko na otočení, pracujeme 
s Daisy 12cm vzorem č. 1 (17 háčkovaných řad), přičemž v poslední řadě na obrácení uháčkujeme 
9 řetízkových ok: 17 kr. sloupků + 9 řetízkových ok, dále pracujeme s přízí La Ola Fashion vzorem 
č. 2, po 8 cm (13 řad) práci ukončíme. 
Druhou stranu pracujeme stejně. Nyní vypracujeme pruh, který spojí oba díly k sobě: 7 řetízkových 
ok + 1 oko na obrácení, pracujeme vzorem č. 1 54cm (74) řad. V délce 12cm (17) řad a dále 
v délce 30cm (42) řad si uděláme označení (zavírací špendlík). To jsou body na dolním konci tašky 
v rozích. Levou stranu tašky a pruh přiložíme k sobě a z vnější strany je k sobě kr. sloupkem 
přiháčkujeme, přičemž na straně necháme malý otvor na prostrčení šňůrky. Horních 8cm necháme 
otevřených. V délce 12cm od začátku začneme přišívat šňůrku kolem sháčkovaného bočního dílu. 
Začátek a konec šňůrky protáhneme otvorem a připevníme. Druhou stranu pracujeme stejně. 
Z příze Daisy uháčkujeme patky, kterými přichytíme ucha k tašce, 4 řetízková oka + 1 oko na 
obrácení, uháčkujeme 2. řady vzor č. 1. Těmito patkami přichytíme ucha cca. 8cm od boční hrany 
a přišijeme uzávěr. 
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