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Velikost: XS (S / M, 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,
450 (500, 550, 600) g modré barvy 00384
háček na háčkování Milward vel. 3mm
jehla na vlnu

Vlnkový vzor: Háčkujte podle schématu v řádcích
tam a zpět. Počet oček vzorku je násobkem 14 + 2 
očka. Háčkujte 1. - 10. řádek jednou, pak opakujte 5. 
- 10. řádek

Zkušební vzorek:
21 oček a 8 řádků = 10 x 10cm vlnkový vzoru

Postup
Zadní díl: Uháčkujte řetízek z 85 (100, 114, 128) oček
plus 4 očka na otočení práce a háčkujte 39 (39, 43,5, 
43,5) cm vlnkový vzoru. Umístěte označovače oček
na obě strany posledního řádku na označení začátku
průramků. Pokračujte v háčkování vzoru dokud
délka dílu nebude 58 (58, 65,5, 65,5) cm = 46, 46, 52, 
52 řádků od začátku. Ukončete.

Přední díl: Háčkujte stejně jako zadní díl.

Rukávy: Řetízek ze 71 (71, 85, 85) oček plus 4 očka 
na otočení práce a háčkujte 16cm vlnkový vzoru = 12 
řádků. Ukončete.

Zakončení: sešití dohromady posledních 7,5 (10, 12, 
13) cm předního a zadního dílu jako ramenní švy.
Umístěte střed vrchu rukávu k okraji ramenního švu 
a přišijte rukáv k průramku vpředu a vzadu mezi
označovače. Zašijte boční a rukávové švy.
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Vysvetlivky:

= řetízkové očko (RO)

= krátký sloupek (KS)

=dvakrát nahozený dlouhý sloupek
(DDS)

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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VELIKOST XS S/M M/L XL
Přední a zadní díl

Šířka spodního okraje 40,5 47 53,5 60
Délka po průramek 39 39 43,5 43,5
Hloubka průramku 19 19 22 22
Šířka výstřihu 25,5 27 29,5 34
Šířka ramene 7,5 10 12 13
Celková délka 58 58 65,5 65,5
Rukáv

Šířka 37 37 43,5 43,5
Celková délka 16 16 16 16

Přední a zadní 
díl

Rukávy
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Schéma

opakování vzoru
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