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Velikost: XS (S, M, L, XL)
Pokyny jsou uvedeny pro nejmenší velikost, větší
velikosti jsou v závorkách. Pokud je uveden pouze
jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

Materiál:
Schachenmayr Catania, 100 g listově-zelené barvy
00389 a 100 g tmavě-olivové barvy 00387, 50 
irisová-modré barvy 00384 a 50 g barvy modrotisku
00261
háček na háčkování Milward vel. 3mm
jehla na vlnu

Krajkový vzor: Háčkujte podle schématu. Řetízek je 
násobkem 2 + 1 oček + 1 očko na otočení práce. 
Opakujte 1. - 2. řádek, háčkujte proužkovaný vzor 
předního a zadního dílu.

Proužkovaný vzor zadního dílu: * 4 řádky tmavě-
olivové barvy, 1 řádek listově-zelené barvy, 4 řádky
barvy modrotisku; opakujte od * 2krát; pak 4 řádky
tmavě-olivové barvy, 1 řádek listově-zelené barvy, 3 
řádky tmavě-olivové barvy; ** 2 řádky listově-zelené 
barvy, 1 řádek tmavě-olivové barvy, 2 řádky listově-
zelené barvy, 1 řádek barvy modrotisku; opakujte od 
** 5 (5, 5, 6, 6) krát, potom háčkujte 2 řádky listově-
zelené barvy, 1 řádek barvy modrotisku, 3 řádky
listově-zelené barvy.

Proužkovaný vzor předního dílu: * 4 řádky tmavě-
olivové barvy, 1 řádek listově-zelené barvy, 4 řádky
barvy modrotisku; opakujte od * 2krát; pak 4 řádky
tmavě-olivové barvy, 1 řádek listově-zelené barvy, 4 
řádky tmavě-olivové barvy. Pokračujte listově-
zelenou barvou.

Zkušební vzorek: 22,5 oček a 11 řádků = 10 x 10cm 
krajkového vzoru
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Postup

Zadní díl: Začněte irisově-modrou barvou 91 (101, 
111, 121, 131) řetízkovými očky a háčkujte pro lem 3 
řádky = 2 cm krátkých sloupků. Pokračujte v 
háčkování krajkového vzoru a žíhaného vzoru 
zadního dílu 39 (39, 39, 45, 45) řádků = 35 (35, 35, 
40, 40) cm. Pro tvarování průramků nechte 
neuháčkovaná 3 očka na každé straně jednou, 2 
očka 3krát a uberte 1 očko na každé straně v každém
řádku 3krát = 67 (77, 87, 97, 107) oček.
Háčkujte, dokud délka dílu nad lemem nebude 55 
(55, 55, 61, 61) řádků = 51 (51, 51, 56, 56) cm.
Pro tvarování výstřihu vynechejte uprostřed 17 (17, 
17, 27, 27) oček neuháčkovaných a háčkujte obě
strany najednou, každou se svým příslušným
klubkem příze, vynechejte neuháčkované očka na 
obou okrajích výstřihu v každém řádku následovně: 
4 očka 2-krát, 3 očka 2krát a 2 očka 2krát = 7 (12, 17, 
17, 22) oček na každé straně.
Když je délka dílu nad lemem 58 (58, 58, 63, 63) cm, 
práci ukončete.
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Přední díl: Háčkujte stejně jako zadní díl, ale 
háčkujte proužkovaný vzor předního dílu 45 (45, 45, 
50, 50) řádků = 42 (42, 42, 47, 47) cm od začátku
následovně: vynechejte uprostřed 11 (11, 11, 21, 21) 
oček neuháčkovaných a háčkujte obě strany 
najednou, každou se svým příslušným klubkem
příze, vynechejte neuháčkované očka na obou
okrajích výstřihu v každém řádku následovně: 4 očka 
2-krát, 3 očka jednou, 2 očka jednou a uberte 1 oko 
v každém řádku 7- krát, pak v každém 2. řádku 1 oko 
jednou = 7 (12, 17, 17, 22) oček na každé straně.
Když je délka předního dílu stejná jako délka
zadního dílu, práci ukončete.

Zakončení: • Zašijte ramenní a boční švy. S přízí
irisová-modré barvy uháčkujte 5 řádků krátkých
sloupků kolem výstřihu a průramků.

VELIKOSTI XS S M L XL

Zadní a přední díl

Šířka spodního okraje 40,5 45 49,5 54 58,5

Výška lemu 2 2 2 2 2

Délka od lemu po průramek 42 42 42 47 47

Hloubka průramku 23 23 23 23 23

Šířka ramene 3 5,25 7,5 7,5 9,75

Šířka výstřihu 24,5 24,5 24,5 29 29

Hloubka výstřihu zadního dílu 7 7 7 7 7

Hloubka výstřihu předního dílu 16 16 16 16 16

Celková délka předního a zadního dílu 60 60 60 65 65

Schéma Vysvětlivky:

= řetízkové očko

= krátky sloupek

= dlouhý sloupek

LEM

Opakováni vzoru

Přední a zadní díl
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