
2017-Z Model 22 - Dámský háčkovaný dlouhý kabát 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 42 
= 2. údaj v závorce, pro velikost 44/46 = 3. údaj v závorce, pro velikost 48 = údaje za závorkou. 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 

Obtížnost: *** 

 
příze barva 36 38/40 42 44/46 48 
Step Classic 
Austermann 
75% vlna Superwash 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 420 m / 100 g 

1013 
schwarz 
 
 

600 g 
6 klubek 
 

700 g 
7 klubek 
 

700 g 
7 klubek 
 

800 g 
8 klubek 

800 g 
8 klubek 

 
Háček: č. 3. 

Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, art. č. 13067, vel. 32‘‘, barva 01 schwarz. 

Vzor lemu: krátké sloupky háčkem č. 3. Pro přechod v následující řadě háčkujeme 1 RO místo 
prvního KS. 

Základní vzor: (vzorek práce 24 ok a 7 řad = 10×10 cm). Háčkujeme podle rozkresu háčkem č. 3. 
Háčkujeme 1× 1. – 3. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 106 (116/126/136) 146 RO + 1 oko na otočení háčkem č. 3 a háčkujeme vzorem 
lemu. Po 3 cm od začátku pokračujeme dále základním vzorem v tomto rozdělení: začínáme 2 oky 
před MS, 19 (21/23/25) 27×MS, končíme 9 oky za MS. Po 55 cm od začátku pro rozparek 
přidáváme oboustranně 7 ok (tj. +1 MS a dva dvakrát nahozené DS) = 120 (130/140/150) 160 ok. 

Po 120 cm od začátku práci ukončíme. 

Levý přední díl: 

Začneme na 51 (56/61/66) 71 RO + 1 RO na otočení háčkem č. 3 a háčkujeme vzorem lemu. 
Po 3 cm od začátku pokračujeme dál základním vzorem takto: začneme 2 oky před MS, 
8 (9/10/11) 12×MS, končíme 9 oky za MS. Po 55 cm od začátku přidáváme na pravém okraji práce 
pro rozparek 7 ok stejně jako u zadního dílu = 58 (63/68/73) 78 ok. 

Pro výstřih po 108 cm od začátku na levém okraji práce necháme neuháčkovaných 8 ok a pak 
ještě ujímáme v každé 2. řadě 2×4 a 3×2 oka. Po 120 cm od začátku v poslední řadě sháčkujeme 
odpovídající počet ok zadního dílu přes všechny dvakrát nahozené DS pevným okem. 

Pravý přední díl: 

Začneme na 51 (56/61/66) 71 RO + 1 RO na otočení háčkem č. 3 a háčkujeme vzorem lemu. 
Po 3 cm od začátku pokračujeme dál základním vzorem takto: začneme 2 oky před MS, 
8 (9/10/11) 12× MS, končíme 9 oky za MS. Po 55 cm od začátku přidáváme na levém okraji práce 
pro rozparek 7 ok stejně jako u zadního dílu = 58 (63/68/73) 78 ok. 



Pro výstřih po 108 cm od začátku na pravém okraji práce necháme neuháčkovaných 8 ok a pak 
ještě ujímáme v každé 2. řadě 2×4 a 3×2 oka. Po 120 cm od začátku v poslední řadě sháčkujeme 
odpovídající počet ok zadního dílu přes všechny dvakrát nahozené DS pevným okem. 

Rukáv: 

Z obou stran ramenního švu si odměříme 20 (20/21/22) 23 cm = 14 (14/15/16) 17 řad a označíme 
si je. Mezi označeními uháčkujeme z okraje 96 (96/101/106) 111 KS a háčkujeme rubovou řadu 
KS. Pak pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení: začínáme 2 oky před MS, 
17 (17/18/19) 20× MS, končíme 9 oky za MS. 

Pro postranní tvarování ujímáme v každé řadě oboustranně 20 (20/22/25) 27×1 oko 
= 56 (56/57/56) 57 ok. Zbytek řad háčkujeme rovně dál. Po 47 (45/43/41) 39 cm od okraje 
háčkujeme ještě 3 cm vzorem lemu. Pak práci ukončíme. 

Druhý rukáv uháčkujeme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Na okrajích rozparku háčkujeme 
ještě 3 cm KS, přitom v 1. řadě háčkujeme střídavě 3 a 4 oka z jedné řady. Postranní a rukávové 
švy sháčkujeme z líce 1 řadou KS. Přední okraje a výstřih obháčkujeme KS, přičemž do rohu 
háčkujeme vždy 3 KS do jednoho KS. Po 3 cm práci ukončíme. 

První horní knoflík našijeme 10 cm od horního okraje, další vždy v rozestupu 10 cm. 


