
2018-Z Model 26 – Dámský háčkovaný kabátek 
 

Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce, pro velikost 44/46 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 

Obtížnost: ** 

 
příze barva 36/38 40/42 44/46 
Murano (not only) for Socks  
Austermann 
75% vlna Superwash 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 400 m / 100 g 

1126 türkis 
 
 

500 g 
5 klubek 
 

500 g 
5 klubek 
 

600 g 
6 klubek 

Kid Silk 
Austermann 
75% mohér 
25% hedvábí 
délka návinu = ca. 225 m / 25 g 

45 blau 
 
 

225 g 
9 klubek 
 

225 g 
9 klubek 
 

250 g 
10 klubek 

 
Háček: č. 5. 

Vzor lemu: háček č. 5. 2 řady KS, 2 řady DS. Pro přechod řady háčkujeme vždy 1 RO jako 
náhradu za první KS a 3 RO jako náhradu za první DS. 

Základní vzor: (vzorek práce 16,5 ok a 8 řad = 10×10 cm). Háčkujeme podle rozkresu háčkem 
č. 5 volně. Háčkujeme 1× 1. – 3. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 

 

Pracovní postup: 
Kabátek se háčkuje dvojitou přízí – jedno vlákno příze Murano (not only) for Socks a jedno 
vlákno příze Kid Silk. 

Zadní díl: 

Začneme na 77 (88) 99 RO + 1 RO na otočení dvojitou přízí háčkem č. 5 a háčkujeme 4 řady 
vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení: začneme 5 oky před MS, 6 
(7) 8× MS, končíme 6 oky za MS. Po 79 (80) 81 cm od začátku na závěr háčkujeme ještě 2 řady 
DS a 2 řady KS. Ve středu výstřihu si označíme 18 cm. 

Levý přední díl: 

Začneme na 50 (55) 61 ok + 1 RO na otočení dvojitou přízí a háčkujeme 4 řady vzorem lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení: začínáme 5 oky před MS, 4 (4) 5× MS, 
končíme 1 (6) 1 oky za MS. 

Po 79 (80) 81 cm na závěr háčkujeme 2 řady DS a 2 řady KS, přičemž v poslední řadě KS 
sháčkujeme pro ramenní šev přes vždy 14 (17) 20 cm ok zadního dílu pevným okem tak, že 
za každým KS uháčkujeme pevné oko do odpovídajícího oka zadního dílu 

Pravý přední díl: 

Začneme na 50 (55) 61 ok + 1 RO na otočení dvojitou přízí a háčkujeme 4 řady vzorem lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení: začínáme 0 (5) 0 oky před MS, 4 (4) 5× MS, 
končíme 6 oky za MS. 



Po 79 (80) 81 cm na závěr háčkujeme 2 řady DS a 2 řady KS, přičemž v poslední řadě KS 
sháčkujeme pro ramenní šev přes vždy 14 (17) 20 cm ok zadního dílu pevným okem tak, že 
za každým KS uháčkujeme pevné oko do odpovídajícího oka zadního dílu 

Rukáv: 

Začneme na 40 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme 4 řady vzorem lemu, přičemž v poslední řadě 
přidáme rovnoměrně 4 oka = 44 ok. Dále pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení: 
začínáme 5 oky před MS, 3×MS, končíme 6 oky za MS. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 3. řadě 12×1 (v každé 3. řadě 7×1 a pak 
ještě v každé další 2. řadě 6×1) v každé 3. řadě 1×1 a pak ještě v každé další 2. řadě 14×1 oko. 
Přidaná oka zapracujeme do vzoru, jak to je jen možné = 68 (70) 74 ok. 

Po 49 (46) 43 cm od začátku háčkujeme ještě 2 řady DS. Pro průramky si z obou stran ramenního 
švu odměříme 22 (23) 24 cm a označíme si je. Pak vsadíme lehce natažené rukávy mezi označení 
zadního a předního dílu tak, že nejdřív u rukávů uháčkujeme ještě 1 řadu KS a spojíme je pevným 
okem s okrajem, přičemž v řadě DS naháčkujeme vždy 2 KS jedním pevným okem, ve středu 
rukávu (který lícuje v řadě KS na ramenní šev) 1 pevným okem do 1 KS. 

Druhý rukáv uháčkujeme stejně. 

Dohotovení: 

Postranní a rukávové švy zvenku (viditelně) sháčkujeme 1 řadou KS, přičemž díly leží lícem na líc. 
Přední okraje a výstřih obháčkujeme 1 řadou KS. 


