HÁČKOVANÁ
TAŠKA

HÁČKOVANÁ
TAŠKA
Veľkosť: 35 x 33 cm (bez uší)
Materiál:
Schachenmayr Catania, 300g farby zlatá 00383
háčik na háčkovanie Milward veľ. 3mm
ihla na vlnu
Dno tašky: Háčkujte podľa schémy 1v kruhových
riadkoch.
Základný vzor: Háčkujte podľa schémy 2 v
kruhových riadkoch. Násobok 4 očiek.
Opakujte 1. – 4. riadok.
Uši tašky: Háčkujte podľa schémy 3 v rovných
riadkoch.
Skúšobná vzorka:
25 očiek a 14 riadkov = 10 x 10cm základného vzoru

Postup
Dno: Začnite 72 retiazkovými očkami plus 3 očká,
ktoré počítajte ako prvý dlhý stĺpik (DS), potom
háčkujte podľa schémy 1 nasledovne: V prvom
riadku háčkujte 2 DS do 4. RO od háčika, háčkujte 70
DS (7 očiek opakovanie vzoru háčkujte 10-krát),
háčkujte 7 DS do posledného očka (pre otočenie na
rohu), ďalej háčkujte po opačnej strane počiatočnej
retiazky, háčkujte DS do nasledujúcich 70 RO (7
očiek opakovanie vzoru háčkujte 10-krát), háčkujte 4
DS do očka, do ktorého ste na začiatku háčkovali 2
DS (pre vytvorenia rohu), spojte riadok PO do vrchu
retiazky z 3 RO na začiatku riadka.
Háčkujte 2. a 3. riadok schémy 1.
Taška: Háčkujte základný vzor podľa schémy 2. V
prvom riadku háčkujte 1 krátky stĺpik (KS) do
každého DS predošlého riadku = 176 očiek. Opakujte
1. až 4. riadok 10-kráta 1. až 2. riadok ešte raz.
Ukončite.
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Ucho tašky: Háčkujte podľa schémy 3.
Poznámka: Uši tašky sa háčkujú zo strán tašky,
neskôr sa zošijú dokopy.
Vynechajte 30 očiek na oboch prostriedkoch tašky
na prednej aj zadnej strane. Pre ľavé ucho pripojte
priadzu do 60. očka prednej strany (počítané sprava
doľava) a háčkujte podľa schémy 3 cez 58 očiek,
háčkujte 4 opakovania vzoru 14-krát. Opakujte 1. až
8. riadok 5-krát = 40 riadkov. Teraz zostáva 19 očiek.
Opakujte 41. až 44. riadok 4-krát = 39cm.
Ukončite.
Háčkujte druhé ucho na opačnej strane.
Zakončenie: Zapošite všetky konce priadzí. Pripojte
konce uší tašky k očkám oproti. Po vonkajšom okraji
uší háčkujte pikotky nasledovne: * 1 KS, 1 pikotka (3
RO, 1 KS do prvého RO), vynechajte 2 očká; opakujte
od * dookola.

Schéma 1

opakovanie
vzoru

Schéma 2

opakovanie
vzoru
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Schéma 3

opakovanie
vzoru
Vysvetlivky:

= 1 retiazkové očko (RO)
= 1 pevné očko (PO)
= 1 krátky stĺpik (KS)
= 1 dlhý stĺpik (DS)
= 2 DS zháčkované dohromady v jednom očku
= 2 DS zháčkované dohromady v jednom očku

Ak sú symboly zoskupené v hornej časti, háčkujte tieto očká spolu.
Ak sú symboly zoskupené v spodnej časti, háčkujte tieto očká do určených miest.
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