Model č. 44 Dámský kabátek (model vpravo)
Velikost: 36/38 a 42/44 (větší velikosti uvádíme
v závorkách)
Materiál:
Fabia od Schoeller+Stahl
56% polyamid,44% polyakryl,
délka návinu = cca. 51m/25g
Spotřeba:
barva č. 02 schwarz – 450/500/g
jehlice č. 6
Základní vzor:
Zkušební vzorek: 14 ok a 7,5 řady = 10x10cm,
pracujeme podle nákresu, začneme pracovat
kr. sloupkem před vzorem, který stále
opakujeme a řadu ukončíme kr. sloupkem.
1x 1.–6. řada, dále 3.–6. řada. Stále opakujeme.
Ozdobný lem:
1. řada: kr. sloupek
2. řada: 2 kr. sloupky do 1 kr. sloupku, 1 kr. sloupek střídat
3. řada: 2 dl. sloupky, 1 řetízkovém oko (do každého 2.kr. sloupku předešlé řady) střídat
4. řada: 2 dl. sloupky, 1 řetízkové oko do řetízkového oka předešlé řady, střídat
5. řada: stejně jako 4. řada
6. řada: 1 kr. sloupek mezi dl. sloupek, 2 kr. sloupky do okénka
7. řada: * 1. kr. sloupek, 5 řetízkových ok, 1 kr. sloupek (do 1 kr. sloupku), 4 kr.
sloupky*, od * do * opakujeme
Zadní díl:
uháčkujeme 63/73/ řetízkových ok pracujeme základní vzor podle nákresu, přičemž vzorek 5/6/x
opakujeme. Tvoříme linie podle nákresu 7.-25. řada. Po 34cm od začátku ujímáme průramky
na obou stranách jako v 7.-10. řadě 10 ok na obou stranách (1 vzor).
V délce 52cm od začátku tvoříme krční výstřih tak, že 13 středových ok necháme stát. V každé
řadě ujímáme 5x1 oko = 10/15 ok. V celkové délce 55cm práci ukončíme.
Levý přední díl:
uháčkujeme 23/28/ řetízkových ok, pracujeme podle nákresu. Linii a průramek na pravé pracovní
straně stejně jako u zadního dílu. Na levé pracovní straně v každé 2. řadě 5x2 oka přidáme
= 33/38/ ok. 8. řadu háčkujeme rovně. Poté na levé pracovní straně v každé řadě 2x2 oka
a v každé 2. následující řadě 9x1 oko ujmout = 10/15/ ok. Po 55cm od začátku práci ukončíme.
Pravý přední díl:
pracujeme stejně
Rukáv:
uháčkujeme 33 řetízkových ok pracujeme podle nákresu, přičemž 2x opakujeme vzor. Po 8cm
od začátku rozšiřujeme rukávy. Na obou stranách 1 oko přidáme a v každé následující 3. řadě 4x1
oko přidáme = 43 ok. V délce 32cm ujímáme rukávovou hlavici na obou stranách 5 ok a v každé
následující řadě 10x1 oko ujmout. V celkové délce 55cm od začátku práci ukončíme.
Druhý rukáv pracujeme stejně.
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Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. Spodní část vesty
a rukávy obháčkujeme podle uvedeného popisu.
Vysvětlivky:
= řetízkové oko
= dl. sloupek
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= *1x nahodit a necháme na
háčku, 1x smyčku protáhneme
nahozeným okem a dlouze
vytáhneme, od* ještě 1x
opakovat, všechny smyčky
sháčkovat 1 řetízkovým okem.
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