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HÁČKOVANÉ
TRIČKO

HÁČKOVANÉ
TRIČKO
Všetky rozmery sú uvedené v cm
Potrebný MATERIÁL
Schachenmayr Catania, 50g klbá
každé 50 g klbko = 120m
farba 00426 (oriešková) 6, 8 klbiek
Skontrolujte štítok na klbku a použite rovnaké klbká
jednej šarže. Množstvo potrebnej priadze sa môže u
každého líšiť.
háčik na háčkovanie veľ. 3,5mm
ihla s veľkým očkom na zašitie koncov priadze
SKÚŠOBNÁ VZORKA
Nad základným vzorom:
18 očiek (= 3 opakovania) a 6 riadkov (= 3
opakovania)
= 10 x 10cm

ROZPIS VZOROV
retiazkové očko (RO), krátky stĺpik (KS), dlhý stĺpik
(DS), dvakrát nahodený dlhý stĺpik (DDS), trikrát
nahodený dlhý stĺpik (TDS), štyrikrát nahodený dlhý
stĺpik (ŠDS)
Základný vzor:
Násobok 6 očiek + 1 očko.
1.riadok (rubový): 1 RO, otočiť, 1 KS, * 6 RO, 1 KS do
2. očka od háčika, do nasledujúcich RO háčkujte
1DS, DDS, TDS, ŠDS, vynechať 5 očiek, 1 KS do
nasledujúceho očka; opakujte od *.
2. riadok (lícový): 6 RO, otočiť, * háčkujte 1 ŠDS do
ŠDS predchádzajúceho riadku, 1 TDS do TDS
predchádzajúceho riadku, 1 DDS do DDS
predchádzajúceho riadku, 1 DS do DS
prechádzajúceho riadku, 1 KS do KS
prechádzajúceho riadku, 1 RO; opakujte od *,
končite 1 PO do 5. RO predchádzajúceho riadku.
Opakujte 1. a 2. riadok pre základný vzor.
POPIS
Pokyny sú uvedené pre najmenšiu veľkosť, zmeny
pre väčšie veľkosti sú zobrazené rozličnými farbami.
Ak je uvedený iba jeden údaj, platí pre všetky
veľkosti.
Poznámka: Tričko je háčkované v jednom kuse,
začína sa od spodného okraja predného dielu hore,
cez ramená a zadný diel smerom dolu po spodný
okraj.
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Predný a zadný diel
97 / 109 RO + 1 RO.
Háčkujte 1 riadok KS. Potom háčkujte základný vzor,
opakujte 16 / 18 krát.
Po 20 riadkoch (= 10 riadkov opakovaní = cca 33cm)
háčkujte pre rukávy 6 RO na každej strane = 109 /
121 očiek (= 18 / 20 opakovaní vzoru).
po 8 / 10 riadkoch (= 4 / 5 opakovaní riadkov)
nechajte pre výstrih 36 očiek uprostred (= 6
opakovaní vzoru) neuháčkovaných a háčkujte obe
strany oddelene nasledovne:
Prvé háčkujte 6 riadkov pravého ramena (= 3 riadky
opakovaní). Potom háčkujte rovnakým spôsobom
ľavé rameno, potom uháčkujte 36 RO cez stred
zadného dielu. Pripojte pravé a ľavé rameno a opäť
háčkujte spolu ako jeden diel všetky očká zadného
dielu 10 / 12 riadkov (= 5 / 6 riadkov opakovaní),
nechajte neuháčkovaných 6 očiek na oboch
stranách pre ukončenie rukávov (= 1 opakovanie
vzoru).
Dohotovte zadný diel rovnomerne k prednému,
končite 1 riadkom KS.
Celková dĺžka = 53 / 56 cm.

ZAKONČENIE
Blokujte podľa rozmerov.
Zašite bočné a rukávové švíky.
Okraje rukávov a výstrihu obháčkujte riadkom KS.
Starostlivo zašite konce priadze.

Nákres háčkovania

Skratky
RO = retiazkové očko
PO = pevné očko
KS = krátky stĺpik
DS = dlhý stĺpik
DDS = dvakrát nahodený dlhý stĺpik
TDS = trikrát nahodený dlhý stĺpik
ŠDS = štyrikrát nahodený dlhý stĺpik
Značky

Schéma (rozmery sú uvedené v cm)
VEĽKOSTI
Zadný a predný diel
Šírka spodného okraja
Dĺžka po prieramky
Šírka spodného okraja rukávov
Hĺbka prieramku
Šírka ramien
Šírka výstrihu
Hĺbka výstrihu na zadnom diely
Hĺbka výstrihu na prednom diely
Celková dĺžka
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