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Velikost: dámská velikost 8 - 9
Přední část boty je stejná pro všechny velikosti. Pro 
menší velikosti uháčkujte kratší boční část s méně
řádky, nebo delší část pro větší velikosti s více řádky.

Materiál:
Schachenmayr Catania, 100g barvy listově-zelená 
00389
háček na háčkování Milward vel. 3mm
jehla na vlnu
1 pár espadrilkových podrážek vel. 8-9 zn. PRYM 
(Art. 975103)

Ozdobný vzor: Háčkujte podle schématu 1. Háčkujte 
1. až 12. řádek 1-krát, pak podél počátečního řetízku
uháčkujte 13. a 14. řádek 1-krát.

Děrovaný vzor: Háčkujte podle schématu 2. 
Opakujte 1. a 2. řádek, končete 2. řádkem.

Poznámka: Háčkujte velmi pevně, aby byla bota
pevná. Boční části by měly pevně držet na podrážce, 
neměly by být delší než podrážka.
Zkušební vzorek: 28 oček a 14,5 řádků = 10 x 10cm

Postup
Špice: Začněte 15 řetízkovými očky a háčkujte podle
schématu 1. Po 12 řádcích práci ukončete. Háčkujte 
13. a 14. řádek podél počáteční řetízku (ve schématu
vyznačeny šedou barvou).
Poznámka: Pro dobré přizpůsobení šířky špice 
můžete v 12. řádku háčkovat pro zůžení pevná očka 
nebo pro rozšíření krátké sloupky.

Pata a boční část: Začněte stejně jako špici, háčkujte 
1. - 4. řádek schématu 2. Potom háčkujte levou 
boční část přes 14 oček, háčkujte 1. řádek schématu
2 (nad šedou částí) = 6 filetových čtverců.
Opakujte 1. a 2. řádek, dokud nebude uháčkovaných 
18 řádků od začátku. (Pro menší velikosti háčkujte 
méně řádků, pro větší velikosti háčkujte více řádků.) 
Háčkujte na druhé straně stejně.
Potom přes horní okraj obou částí a paty háčkujte 
jeden řádek krátkých sloupků a jeden řádek pikotek
následovně: * 2 krátké sloupky, 1 pikotka (3 
řetízkové očko, pak pevné očko do první řetízky); 
opakujte od *.
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Zakončení: Přišijte užší okraj boční strany k 
pevnému okraji špice tak, aby okraj pikotek
směřoval dopředu.
Přišijte háčkovaný díl k okraji podrážky stehem
vyšívání knoflíkových dírek (dle nákresu).
I zde můžete přizpůsobit velikost, například přišitím
přímo po okraji podrážky.
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Boční část Boční část
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Schéma 1

Začátek
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Schéma 2

Začátek

Nákres stehu vyšívání knoflíků

Vysvětlivky

= 1 pevné očko
= 1 řetízkové očko
= 1 krátky sloupek

= 1 dlouhý sloupek

= 1 polodlouhý sloupek

= 1 dvakrát nahozený dlouhý sloupek

= sháčkujte dva dlouhé sloupky v jednom očku 

= pikotka: 3 řetízkové očka, pevné očko do prvního
řetízku

Pokud jsou symboly seskupeny ve spodní části, háčkujte tato očka do jednoho místa.
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