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Dámská ručně háčkovaná vesta 
 
Model 10 z ručně pletací příze Alpha a Zarina značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje za závorkou.  
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti.  
 
příze barva 36/38 40/42 
Alpha 
70% polyakryl,  
30% vlna, 
Délka návinu 
= ca. 60 m / 50 g 

04 marine 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 
 
 

Zarina 
94% polyakryl, 
6% polyester, 
Délka návinu 
= 15 m / 100 g 

06 smaragd 300 g 
3 klubka 

300 g 
3 klubka 

 
Model lze uháčkovat i z následujících přízí 
příze barva 38/40 42 
Meike 
50% polyakryl 
50% vlna (SW) 
Délka návinu 
= 65 m / 50 g 

04 marine 
 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 
 

350 g 
7 klubek 
 
 
 

Zarina 
94% polyakryl, 
6% polyester, 
Délka návinu 
= 15 m / 100 g 

06 smaragd 300 g 
3 klubka 

300 g 
3 klubka 

 
Háček: háček č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok a 9 řad = 10 x 10 cm)  
Krátké sloupky háčkem č. 8. 

1. řada: * do tenkého černého okraje příze Zarina vpíchneme přízí Alpha nebo Meike a z 1 
okénka uháčkujeme 1 KS, od * stále opakujeme; 
2. u. 3. řada: KS; 
4. řada: přízi Zarina na okraji vedeme do výšky přes 1 okénko, pak * vpíchneme do 1 KS předešlé 
řady a následujícího okénka příze Zarina, příze Zarina leží za prací a uháčkujeme 1 KS, od * stále 
opakujeme; 
5. u. 6. řada: KS ; 
7. řada: stejně jako 4. řada, jen příze Zarina leží před prací. 

2. – 7. řadu stále opakujeme. Přízí Zarina se háčkuje tedy v každé 3. řadě, třásně leží potom vždy na 
lícové straně. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se háčkuje v jednom kuse. 
 
Začneme na 51 (63) KS háčkem č. 8, přičemž si označíme postranní švy následovně: po 10 (13) okách 
pravého předního dílu první označení a po 31 (37) okách zadního dílu druhé označení, zbylých 10 (13) 
ok tvoří levý přední díl. 
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Pro zakulacení přidáváme na předních dílech v každé následující řadě oboustranně 3 x 1 oko, dále pak 
ještě v každé následující 2. řadě ještě 3 x 1 oko = 63 (75) ok. 
 
Pro V výstřih po 25 cm od začátku oboustranně necháme 1 oko neuháčkované stát a dále pak ještě 
v každé 2. řadě necháme takto neuháčkované stát 5 x 1 oko. 
 
Současně pro průramky práci po 29 (27) cm od začátku rozdělíme. 
 
Nejdřív háčkujeme přes 31 (37) ok zadního dílu dál, přičemž v 1. lícové řadě a dále pak ještě v každé 
následující 2. řadě necháme oboustranně 3 (5) x 1 oko stát neuháčkované = 25 (27) ok. Po 50 cm 
od začátku práci ukončíme. 
 
Pak pokračujeme v háčkování přes oka pravého předního dílu, přičemž pro průramek necháme 
v 1. lícové a dále pak v každé následující 2. řadě na levém okraji práce 3 (5) x 1 oko stát 
neuháčkované. Na pravém okraji práce pokračujeme v ujímání pro V výstřih dál = 7 (8) ok. Po 50 cm 
od začátku zbylých = 7 (8) ok náramenice naháčkujeme na zadní díl následovně: * 1 KS, 1 pevné oko 
do oka zadního dílu, od * stále opakujeme. 
 
Pak pokračujeme v háčkování přes oka levého předního dílu, přičemž pro průramek necháme 
v 1. lícové a dále pak v každé následující 2. řadě na pravém okraji práce 3 (5) x 1 oko stát 
neuháčkované. Na levém okraji práce pokračujeme v ujímání pro V výstřih dál = 7 (8) ok. Po 50 cm 
od začátku zbylých = 7 (8) ok náramenice naháčkujeme na zadní díl stejně jako u pravého předního 
dílu. 



levý
přední díl

pravý
přední díl

zadní díl


