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Velikost: 35 x 33 cm (bez uší)

Materiál:
Schachenmayr Catania, 300g barvy zlatá 00383
háček na háčkování Milward vel. 3mm
jehla na vlnu

Dno tašky: Háčkujte podle schématu 1v kruhových 
řádcích.

Základní vzor: Háčkujte podle schématu 2 v 
kruhových řádcích. Násobek 4 oček.
Opakujte 1. - 4. řádek.
Uši tašky: Háčkujte podle schématu 3 v rovných 
řádcích.

Zkušební vzorek:
25 oček a 14 řádků = 10 x 10cm základního vzoru

Postup

Dno: Začněte 72 řetízkovými očky plus 3 očka, které
počítejte jako první dlouhý sloupek (DS), potom 
háčkujte podle schématu 1 takto: V prvním řádku
háčkujte 2 DS do 4. RO od háčku, háčkujte 70 DS (7 
oček opakování vzoru háčkujte 10 krát), háčkujte 7 
DS do posledního očka (pro otočení na rohu), dále
háčkujte po opačné straně počáteční řetízky, 
háčkujte DS do následujících 70 RO (7 oček
opakování vzoru háčkujte 10krát), háčkujte 4 DS do 
očka, do kterého jste na začátku háčkovaly 2 DS (pro 
vytvoření rohu), spojte řádek PO do vrchu řetízku z 3 
RO na začátku řádku.
Háčkujte 2. a 3. řádek schématu 1.

Taška: Háčkujte základní vzor podle schématu 2. V 
prvním řádku háčkujte 1 krátký sloupek (KS) do 
každého DS předchozího řádku = 176 oček. Opakujte 
1. až 4. řádek 10krát 1. až 2. řádek ještě jednou.
Ukončete.
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Ucho tašky: Háčkujte podle schématu 3.

Poznámka: Ucha tašky se háčkují ze stran tašky, 
později se sešijí dohromady.

Vynechejte 30 oček na obou středech tašky na 
přední i zadní straně. Pro levé ucho připojte přízi do 
60. očka přední strany (počítáno zprava doleva) a 
háčkujte podle schématu 3 přes 58 oček, háčkujte 4 
opakování vzoru 14-krát. Opakujte 1. až 8. řádek
5krát = 40 řádků. Nyní zbývá 19 oček.
Opakujte 41. až 44. řádek 4krát = 39cm.
Ukončete.
Háčkujte druhé ucho na opačné straně.

Zakončení: zapošít všechny konce přízí. Připojte
konce uší tašky k protilehlým očkám. Po vnějším
okraji uší háčkujte pikotky následovně: * 1 KS, 1 
pikotka (3 RO, 1 KS do prvního RO), vynechejte 2 
očka; opakujte od * dokola.
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Schéma 3

opakování
vzoru

Vysvětlivky:
= 1 řetízkové očko (RO)

= 1 pevné očko (PO)

= 1 krátky sloupek (KS)

= 1 dlouhý sloupek (DS)

= 2 DS sháčkované dohromady v jednom očku

= 2 DS sháčkované dohromady v jednom očku

Pokud jsou symboly seskupeny v horní části, háčkujte tato očka spolu.

Pokud jsou symboly seskupeny ve spodní části, háčkujte tato očka do určených míst.
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