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Model 20 Pončo 
 
Materiál: Limbo od fy Schoeller + Stahl 
100% čistá vlna, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 4545 schwarz 250 g  
 
Materiál: Limbo Mexiko Color od fy Schoeller + 
Stahl 
100% čistá vlna, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 2586 veracrùz 250 g  
 
Materiál: Wonderwool  Glanzeffekt od fy Schoeller + 
Stahl 
51% čistá vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 85 m / 
50 g 
Barva 102 schwarz 50 g, barva 106 beige 50 g 
 
Materiál: Daisy od fy Schoeller + Stahl 
44% polyakryl, 44% čistá vlna, 12% polyamid 
(mikrovlákno), délka návinu = ca. 55 m / 50 g 
Barva 07 schwarz 50 g, barva 08 beige 50 g, barva 09 
chili 50 g 
 
Materiál: La Ola Color od fy Schoeller + Stahl 
100% polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g 
Barva. 210 beige 50 g 
 
Materiál: Fabia od fy Schoeller + Stahl 
56% polyamid, 44% polyakryl, délka návinu = ca. 51 m / 25 g 
Barva 10 natur 25 g 
 
Háček : Háček č. 4 od fy Schoeller + Stahl, 1 velká kobercová jehla ke tkaní 
 
Základní vzor 1:(Vzorek: 18 ok a 10 řad = 10 x 10 cm) 
Tkaný vzor, kombinace háčkování a tkaní. 
Nejdřív se uháčkuje síť z příze Limbo, střídavě 1 RO, 1 DS, přičemž se háček nevpichuje pod oba 
řetízky hlavy sloupku předchozí řady, ale až pod 3 nitě, tj. do „těla“ sloupku. 
Střídavě háčkujeme 2 řady schwarz a 2 řady veracrùz 
 
Základní vzor 2: 
KS přízí Limbo barva schwarz 
 
Protahování tkaných vláken: 
Příze stříháme v dvojnásobné délce dílu + cca 50 cm přídavek. Začínáme od spodního okraje, 
necháme viset délku třásní a kobercovou jehlou volně protahujeme následovně: 
Vertikálně skrz otvory sítě, přičemž vpichujeme střídavě pod a přes 1 RO. Na horním okraji 
1x vpíchneme a otočíme práci směrem zpátky a protahujeme přízi vedlejší řadou, přičemž 
vpichujeme obráceně než v předchozí řadě, tj. stejný princip jako při tkaní nebo štupování. Konce 
příze zauzlujeme. Pak pokračujeme stejným principem další barvou. 
Protahujeme velice volně, aby hotový díl nebyl stažený. 
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Sled barev při tkaní: 
2 vlákna Daisy schwarz, 2 vlákna Limbo Mexico Color + 1 vlákno Wonderwwol beige, 2 vlákna 
Wonderwool Glanzeffekt schwarz, 2 vlákna Daisy beige, 2 vlákna Daisy schwarz, 1 vlákno Fabia 
nature + 1 vlákno Daisy chilli, 2 vlákna Wonderwool Glanz schwarz, 2 vlákna La Ola Color beige + 
1 vlákno Wonderwool Glanz beige, 2 vlákna Daisy schwarz, 2 vlákna Daisy beige, 2 vlákna 
Wonderwool Glanz schwarz, 2 vlákna Limbo Mexico Color + 1 vlákno Fabia natur, 2 vlákna Daisy 
schwarz, 1 vlákno Wonderwool Glanz beige + 1 vlákno Daisy chili, 2 vlákna Wonderwool Glanz 
Schwarz. 
 
 
RO – řetízkové oko 
DS – dlouhý sloupek 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 61 RO + 3 RO na otočení schwarz a háčkujeme 2 řady základním vzorem 2. Dále 
háčkujeme základním vzorem 1- tj. 30 okének. Po cca 74 cm od začátku práci ukončíme. Druhý díl 
háčkujeme stejně. 
Pak si nastříháme příze a protahujeme dle sledu barev. 
Dohotovení: 
Díly složíme smysluplně podle střihu a zadní šev sháčkujeme přízí Limbo schwarz. Horní okraj 
1. dílu položíme na levou stranu od shora 2. dílu. Přední šev sháčkujeme. Třásně na okraji 
zauzlujeme a rovně zastřihneme, délka třásní je cca 20 cm. 
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