
2018-Z Model 31 – Dámský háčkovaný kabát 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce.  Pokud je uvedený 
jen jeden údaj, platí pro obě velikosti. 

Obtížnost: *** 

příze barva 36/38 40/42 
Ambra Color 
Austermann 
46% vlna merino 
46% viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m / 50 g 

111 indigo 
 
 

250 g 
5 klubek 
 

300 g 
6 klubek 
 

Ambra Melange 
Austermann 
46% vlna merino 
46% viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m / 50 g 

18 jeans 
 
 
04 dunkelblau 

200 g 
4 klubka 
 
150 g 
3 klubka 

200 g 
4 klubka 
 
150 g 
3 klubka 

 
Háček: č. 3,5. 

Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, art. č. 13455. 

Vzor lemu: KS háčkem č. 3,5. Pro přechod řady háčkujeme 1 RO jako náhradu za první KS. 

Základní vzor 1: (vzorek práce 17 DS a 10 řad = 10×10 cm). DS háčkem č. 3,5. Pro přechod řady 
háčkujeme 3 RO jako náhradu za první KS. 

Základní vzor 2: (vzorek práce 1,5 MS [= 30 ok začátek] a ca. 7,5 R = 10×10 cm). Háčkujeme 
podle rozkresu háčkem č. 3,5. Háčkujeme 1×1. – 5. řadu, pak stále opakujeme 4. a 5. řadu. 

Sled barev přední a zadní díl: 12 řad dunkelblau, 30 řad indigo, zbytek řad jeans. 

Sled barev rukáv: 10 řad dunkelblau, 20 řad indigo, zbytek řad jeans. 

Ujímání: 2 nebo 3 DS sháčkovat = 1 nebo 2 DS ujmout. 

 

Pracovní postup: 
Přední a zadní díl se háčkují v jednom kuse. 

Začneme na 361 (401) RO + 1 RO na otočení háčkem č. 3,5 a háčkujeme 1 řadu KS (= 1. řada 
rozkresu). Dále pokračujeme základním vzorem 2 podle sledu barev v tomto rozdělení: začínáme 
10 oky před MS, 17 (19) × MS, končíme 11 oky za MS. Po 58 cm od začátku = 43 řad 
pokračujeme dále barvou jeans a háčkujeme přechod k vzoru 1 podle rozkresu 1. Po tomto 
přechodu nám zbývá 5 DS + 17 (19) × 9 DS + 6 DS = 164 (182) DS. Dále háčkujeme základním 
vzorem 1. 

Pro přední výstřih po 65 cm od začátku oboustranně ujímáme v každé řadě 15×1 oko. 

Současně po 70 cm od začátku, když nám zbývá 156 (174) DS, si práci rozdělíme a označíme 
následovně: 37 (41) ok pravý přední díl, 82 (92) ok zadní díl, 37 (41) ok levý přední díl. 

Nejdříve doháčkujeme při nošení pravý přední díl, přičemž na pravém okraji práce pokračujeme 
dále v ujímání výstřihu. Na levém okraji práce pro průramek necháme 3 oka neuháčkovaná a dále 
pak ujímáme v každé následující řadě ještě 5 (6) ×1 oko = 18 (21) ok. Po 90 (91) cm od začátku 
práci ukončíme. 



Pak doháčkujeme při nošení levý přední díl, přičemž na pravém okraji práce pro průramek 
necháme 3 oka neuháčkovaná a dále pak ujímáme v každé následující řadě ještě 5 (6) × 1 oko. 
Současně na levém okraji práce pokračujeme dále v ujímání výstřihu = 18 (21) ok. Po 90 (91) cm 
od začátku práci ukončíme. 

Na závěr dokončíme zadní díl.  Pro průramky necháme oboustranně 3 DS neuháčkované a dále 
pak ujímáme v každé další řadě oboustranně 5 (6) × 1 oko = 66 (74) ok. Po 90 (91) cm od začátku 
práci ukončíme, přičemž v poslední řadě sháčkujeme vždy 18 (21) ok náramenice pevným okem 
s příslušnou náramenicí předního dílu. 

Rukáv: 

Začneme na 81 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme 1 řadu KS. Dále pokračujeme základním 
vzorem 2 podle sledu barev v tomto rozdělení: začínáme 10 oky před MS, 3× MS a končíme 11 
oky za MS. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 6. (4.) řadě 5 (7) × 1 DS = 91 (95) ok. 

Po 40 cm od začátku = 30 řad pokračujeme dále barvou jeans a háčkujeme přechod ke vzoru 1 
podle rozkresu 1, přičemž v 1. a 5. řadě oboustranně přidáme 1 DS a současně v 5. řadě ještě 
navíc do prostředních dvou DS uháčkujeme vždy 2 DS do jednoho místa vpichu. 

Po přechodu nám zbývá 12 (14) DS + 3×11 DS + 13 (15) DS + 13 (15) DS. Dále háčkujeme 
základním vzorem 1. 

Pro rukávovou kouli po 45 cm od začátku na začátku řady přejdeme 3 oka pevným okem 
a na konci řady necháme 3 oka neuháčkovaná. V každé další následující řadě ujímáme ještě 
oboustranně 11×1 a 4×2 oka = 14 (18) DS. Po 60 cm od začátku práci ukončíme. 

Druhý rukáv uháčkujeme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Vsadíme rukávy. Sešijeme 
rukávové švy matracovým stehem. Pro lemy obháčkujeme přední okraje a výstřih barvou jeans KS 
do výšky 2,5 cm, přičemž v pravém lemu vypracuje po 1 cm 5 malých knoflíkových dírek. První 
dírku vypracujeme 2 cm pod začátkem ujímání pro výstřih, další vždy v rozestupu 10 cm. Našijeme 
knoflíky. 


