
2018-Z Model 24 – Dámský háčkovaný kabát 
 

Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce, pro velikost 46/48 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 

Obtížnost: ** 

 
příze barva 36/38 40/42 46/48 
Chic & Warm 
Schoeller + Stahl 
75% polyakryl 
15% vlna 
10% alpaka 
délka návinu = ca. 210 m / 100 g 

01 camel 
 
 

1000 g 
10 klubek 
 

1100 g 
11 klubek 
 

1100 g 
11 klubek 

 
Model lze uplést i z následující příze: 

příze barva 36/38 40/42 46/48 
Caleido 
Austermann 
85% alpaka (baby) 
15% vlna 
délka návinu = ca. 95 m / 50 g g 

05 borke 
 
 

1100 g 
22 klubek 
 

1150 g 
23 klubek 
 

1200 g 
24 klubek 

 
Háček: č. 5. 

Ostatní potřeby: 5 velkých knoflíků ø 21 mm. 

Vzor lemu: háček č. 5. 

1. řada: KS; 
2. řada: 3 RO na otočení, DS; 
3. řada: 2 RO na otočení, * 1 reliéfní DS zepředu, 1 reliéfní DS zezadu* kolem níže ležícího 

DS háčkujeme, vzor mezi * stále opakujeme, končíme 1 reliéfním DS zepředu, 1 DS; 
4. řada: 2 RO na otočení, 1 reliéfní DS zezadu, *1 reliéfní DS zepředu, 1 reliéfní DS zezadu*, 

kolem níže ležícího DS háčkujeme, vzor mezi * stále opakujeme, končíme 1 DS. 

Pleteme 1× 1. – 4. řadu, pak stále opakujeme 3. a 4. řadu. 

Základní vzor: (vzorek práce 12 ok a 9 řad = 10×10 cm). Háčkujeme podle rozkresu háčkem č. 5. 
Ve 2. řadě mimo rozkres DS háčkujeme také jako KS. Háčkujeme 1×1. – 5. řadu, pak stále 
opakujeme 4. a 5. řadu. Pro přechod řady háčkujeme 2 RO jako náhradu za první DS a 1 RO jako 
náhradu za první KS. 

 

Pracovní postup: 
Přední a zadní díl se háčkuje v jednom kuse 

Začneme na 111 (139) 167 RO + 1 RO na otočení háčkem č. 5 a háčkujeme vzor lemu. Po 10 cm 
od začátku pokračujeme dál základním vzorem v tomto rozdělení: 2 RO na otočení, 4 DS, 3 (4) 5× 
MS = pravý přední díl, označení postranní linie, 3 DS, 8 (10) 12× MS = zadní díl, označení 
postranní linie, 3 DS, 3 (4) 5× MS, 2 DS = levý přední díl. 



Po 67 (62) 57 cm od začátku práci v postranních liniích rozdělíme a díly doháčkujeme odděleně 
přes 26 (33) 40 ok pravého předního dílu, 59 (73) 87 ok zadního dílu, 26 (33) 40 ok levého 
předního dílu. 

Nejdřív doháčkujeme pravý přední díl. Pro výstřih po 82 cm od začátku na pravém okraji práce 
přejdeme 5 ok pevným okem, pak ještě v každé řadě 5×1 oko přejdeme 1 pevným okem. Pro 
ramenní zkosení po 87 (85) 83 cm od začátku na levém okraji práce pracujeme ramenní ujímání 
na levém okraji práce podle rozkresu 1×5. (3.) 1. – 10. řadu. Po 93 cm od začátku práci ukončíme.  

Pak doháčkujeme zadní díl. Pro ramenní zkosení po 87 (85) 83 cm od začátku pracujeme podle 
rozkresu na levém i pravém okraji ramenní ujímání podle rozkresu 1× 5. (3.) 1. – 10. řadu. Po 93 
cm od začátku práci ukončíme.  

Pak doháčkujeme levý přední díl. Pro výstřih po 82 cm od začátku na levém okraji práce 
necháme 5 ok neuháčkovaných, pak ještě v každé řadě 5×1 oko necháme neuháčkované. Pro 
ramenní zkosení po 87 (85) 83 cm od začátku na pravém okraji práce pracujeme ramenní ujímání 
na levém okraji práce podle rozkresu 1× 5. (3.) 1. – 10. řadu. Po 93 cm od začátku práci ukončíme.  

Rukáv: 

Začneme na 35 (35) 37 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme vzorem lemu. Po 10 cm od začátku 
pokračujeme dál základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme 3 (3) 1 oko a dále pracujeme 
v tomto rozdělení ok: 2 RO na otočení, 5× MS. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně 
v každé 8. řadě 5×1 (v každé 4. řadě 5×1 a pak ještě v každé 2. řadě 4×1) v každé 4. řadě 2×1 
a pak ještě v každé 2. řadě 10×1 oko = 48 (56) 62 ok. Po 56 (48) 42 cm od začátku práci 
ukončíme. 

Druhý rukáv uháčkujeme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Vsadíme rukávy. Sešijeme rukávové švy matracovým stehem. Pro límec obháčkujeme 
výstřih 1 řadou krátkých sloupků a háčkujeme vzorem lemu 6 cm. Přední okraje a okraje límce 
obháčkujeme krátkými sloupky, přičemž v 1. řadě háčkujeme do jedné řady KS vždy KS a do jedné 
řady DS vždy 2 KS. Háčkujeme 6 cm, pak práci ukončíme. 

Našijeme knoflíky barevně vhodnou nití neviditelně hvězdicovitě. První knoflíky našijeme 
doprostřed ve výši límce, další pak v rozestupu 12 cm. 


