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Všechny rozměry jsou uvedeny v cm

Potřebný MATERIÁL
Schachenmayr Catania, 50g klubka
každé 50 g klubko = 120m
barva 00426 (oříšková) 6, 8 klubek
Zkontrolujte štítek na klubíčku a použijte stejná
klubíčka jedné šarže. Množství potřebné příze se
může u každého lišit.

háček na háčkování vel. 3,5mm
jehla s velkým očkem na zašití konců příze

ZKUŠEBNÍ VZOREK
Nad základním vzorem:
18 oček (= 3 opakování) a 6 řádků (= 3 opakování)
= 10 x 10cm

Přední a zadní díl
97/109 RO + 1 RO.
Háčkujte 1 řádek KS. Potom háčkujte základní vzor, 
opakujte 16/18 krát.
Po 20 řádcích (= 10 řádků opakování = cca 33cm) 
háčkujte pro rukávy 6 RO na každé straně = 109/121
oček (= 18/20 opakování vzoru).
po 8/10 řádcích (= 4/5 opakování řádků) nechte pro 
výstřih 36 oček uprostřed (= 6 opakování vzoru) 
neuháčkovaných a háčkujte obě strany odděleně
následovně:
První háčkujte 6 řádků pravého ramene (= 3 řádky
opakování). Potom háčkujte stejným způsobem levé
rameno, potom uháčkujte 36 RO přes střed zadního
dílu. Připojte pravé a levé rameno a opět háčkujte 
spolu jako jeden díl všechna oka zadního dílu 10/12
řádků (= 5/6 řádků opakování), nechte 
neuháčkovaných 6 oček na obou stranách pro 
ukončení rukávů (= 1 opakování vzoru).
Dohotovte zadní díl rovnoměrně k přednímu, 
končete 1 řádkem KS.
Celková délka = 53/56 cm.

ROZPIS VZORŮ
řetízkové očko (RO), krátký sloupek (KS), dlouhý
sloupek (DS), dvakrát nahozený dlouhý sloupek
(DDS), třikrát nahozený dlouhý sloupek (TDS), 
čtyřikrát nahozený dlouhý sloupek (SDS)
Základní vzor:
Násobek 6 oček + 1 očko.
1. řádek (rubový): 1 RO, otočit, 1 KS, * 6 RO, 1 KS do 
2. očka od háčku, do následujících RO háčkujte 1DS, 
DDS, TDS, SDS, vynechat 5 oček, 1 KS do 
následujícího očka; opakujte od *.
2. řádek (lícový): 6 RO, otočit, * háčkujte 1 SDS do 
SDS předchozího řádku, 1 TDS do TDS předchozího
řádku, 1 DDS do DDS předchozího řádku, 1 DS do DS 
procházejícího řádku, 1 KS do KS procházejícího
řádku, 1 RO; opakujte od *, končete 1 PO do 5. RO 
předchozího řádku.
Opakujte 1. a 2. řádek pro základní vzor.
POPIS
Pokyny jsou uvedeny pro nejmenší velikost, změny
pro větší velikosti jsou zobrazeny různými barvami. 
Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny
velikosti.
Poznámka: Tričko je háčkované v jednom kuse, 
začíná se od spodního okraje předního dílu nahoru, 
přes ramena a zadní díl směrem dolů po spodní 
okraj.
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Schéma (rozměry jsou uvedeny v cm)

Zakončení
Blokujte podle rozměrů.
Zašijte boční a rukávové švy.
Okraje rukávů a výstřihu obháčkujte řádkem KS.
Pečlivě zašijte konce příze.

Zkratky
RO = řetízkové očko
PO = pevné očko
KS = krátký sloupek
DS = dlouhý sloupek
DDS = dvakrát nahozený dlouhý sloupek
TDS = třikrát nahozený dlouhý sloupek
SDS = čtyřikrát nahozený dlouhý sloupek

Nákres háčkování

Značky

VELIKOSTI S L
36/38 44/46

Zadní a přední díl
Šířka spodního okraje 54 60
Délka po průramky 33 33
Šířka spodního okraje rukávů 60 66
Hloubka průramku 20 23
Šířka ramen 20 23
Šířka výstřihu 20 23
Hloubka výstřihu na zadním díly 3 3
Hloubka výstřihu na předním díly 6 6
Celková délka 53 56

Předný a zadný díl
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