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Model 9 Límec 
 
Materiál: La Ola Fashion od fy Schoeller + Stahl, 
100% polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g, barva 
317 mokka 50 g nebo barva 360 nougat 50 g 
nebo 
Materiál: La Ola Color od fy Schoeller + Stahl 
100% polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g 
barva 217 muskat 50 g 
 
Jehlice : Strickexpress od fy Addi nebo sada krátkých 
jehlic č. 5 od fy Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby:   ca. 110 cm saténové stuhy 
 
Základní vzor: 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Pracovní postup: 
Se Strickexpressem nebo na sadě krátkých jehlic 
začneme na 22 ok a pleteme 70 cm dokola základním 
vzorem. Saténovou stuhu rozstřihneme na 2 díly. 
Začáteční a konečná oka pletené dutinky stáhneme vždy 
přízí, vsuneme do otvoru konce saténové stuhy a důkladně zašijeme. 
 
 
Model 10 Taška 
 
Materiál: La Ola Color od fy Schoeller + Stahl 
100% polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g 
barva 217 muskat 100 g 
 
Materiál: Limone od fy Schoeller + Stahl 
100% bavlna (mako) mercerizovaná, opalovaná , délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 84 nuss 50 g, barva 79 kokos 50g 
 
Materiál: Manuela Gold & Silber metallisiert od fy Schoeller + Stahl 
85% viskóza, 15% metalický polyester, délka návinu = ca. 110 m / 25 g 
Barva 0001 gold 25 g 
 
Háček : Háček č. 3, 3,5 a 4,5 od fy Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby:  
Ucha k tašce model „Goldie“ Art. 615140 od fy Prym, 1 zlatý knoflík 
 
Základní vzor 1: (vzorek 20 ok a  17,5 řad = 10 x 10 cm) 
Krátké sloupky přízí La Ola Color háček č. 3,5 
 
Základní vzor 2: (vzorek 12 ok a 8 řad = 10 x 10 cm) 
Dlouhé sloupky přízí  La Ola Color a háček č. 4,5 
 
Základní vzor 3:  
Krátké sloupky přízí Limone a háček č. 3 
 
Chlopeň tašky:  
Háčkujeme podle rozkresu přízí Limone a háčkem č. 3,5 
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Sled proužků na chlopni tašky: 
1. a 2. ř: nuss 
3. a 4. ř: kokos + gold 
5. a 6. ř: nuss 
7. a 8. ř: kokos 
9. a 10. ř: nuss + gold 
11. a 12. ř: kokos 
13. ř: nuss 
 
Pracovní postup: 
Taška se háčkuje v kruhových řadách. Začneme se dnem, pro které uháčkujeme 34 RO – 
řetízkových ok přízí La Ola Color a háčkujeme vzorem 1, přičemž nejdřív obháčkujeme jednu stranu 
KS – krátkými sloupky a pak druhou stranu, takže máme celkem 68 ok. Pak přidáváme v každé 
kruhové řadě 5 x tak, že do posledního KS háčkujeme 3 KS. Po 6 kruhových řadách tedy máme 
88 ok. Dále háčkujeme vzorem 2 bez přidávání. Po 18 cm od začátku háčkujeme dále přízí Limone 
barvou nuss 3 cm základním vzorem 3. 
Chlopeň tašky háčkujeme podle rozkresu a sledu proužků. Ve 14. ř. háčkujeme ještě 1 řadu račích 
sloupků barvou nuss. Rovné okraje obháčkujeme 1 řadou KS barvou nuss a přitom je současně 
přiháčkujeme na horní okraj tašky. 
Pro zavěšení ucha uháčkujeme přízí nuss 4 RO + 2 RO na otočení a háčkujeme 3 cm základním 
vzorem 3. Přišijeme na stranu jako poutko. Zahákneme ucho tašky. Uprostřed chlopně tašky 
uháčkujeme smyčku z RO obháčkovanou KS. Přišijeme knoflík. 
 
VYSVĚTLIVKY: 
 

 
= RO – řetízkové oko 

 
= DS – dlouhý sloupek 

 
= KS – krátký sloupek 

 

= 3 dohromady uzavřené reliéfní dlouhé sloupky přes odpovídající počet 
krátkých sloupků předchozí řady 

 = pevné oko 
 


