HÁČKOVANÝ
PRÚŽKOVANÝ TOP

HÁČKOVANÝ
PRÚŽKOVANÝ TOP
Veľkosť: XS (S, M, L, XL)
Pokyny sú uvedené pre najmenšiu veľkosť, väčšie
veľkosti sú v zátvorkách. Ak je uvedený iba jeden
údaj, platí pre všetky veľkosti.
Materiál:
Schachenmayr Catania, 100 g listovo-zelenej farby
00389 a 100 g tmavo-olivovej farby 00387, 50
irisovo-modrej farby 00384 a 50 g farby modrotlače
00261
háčik na háčkovanie Milward veľ. 3mm
ihla na vlnu
Čipkovaný vzor: Háčkujte podľa schémy. Retiazka je
násobkom 2 + 1 očiek + 1 očko na otočenie práce.
Opakujte 1. – 2. riadok, háčkujte pásikavý vzor
predného a zadného dielu.

Pásikavý vzor zadného dielu: * 4 riadky tmavoolivovej farby, 1 riadok listovo-zelenej farby, 4
riadky farby modrotlače; opakujte od * 2-krát;
potom 4 riadky tmavo-olivovej farby, 1 riadok
listovo-zelenej farby, 3 riadky tmavo-olivovej farby;
** 2 riadky listovo-zelenej farby, 1 riadok tmavoolivovej farby, 2 riadky listovo-zelenej farby, 1
riadok farby modrotlače; opakujte od ** 5 (5, 5, 6, 6)
–krát, potom háčkujte 2 riadky listovo-zelenej farby,
1 riadok farby modrotlače, 3 riadky listovo-zelenej
farby.
Pásikavý vzor predného dielu: * 4 riadky tmavoolivovej farby, 1 riadok listovo-zelenej farby, 4
riadky farby modrotlače; opakujte od * 2-krát;
potom 4 riadky tmavo-olivovej farby, 1 riadok
listovo-zelenej farby, 4 riadky tmavo-olivovej farby.
Pokračujte listovo-zelenou farou.
Skúšobná vzorka: 22,5 očiek a 11 riadkov = 10 x
10cm čipkovaného vzoru
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Postup
Zadný diel: Začnite irisovo-modrou farbou 91 (101,
111, 121, 131) retiazkovými očkami a háčkujte pre
lem 3 riadky = 2 cm krátkych stĺpikov. Pokračujte v
háčkovaní čipkovaného vzoru a pásikavého vzoru
zadného dielu 39 (39, 39, 45, 45) riadkov = 35 (35,
35, 40, 40) cm. Pre tvarovanie prieramkov nechajte
neuháčkované 3 očká na každej strane raz, 2 očká 3krát a uberte 1 očko na každej strane v každom
riadku 3-krát = 67 (77, 87, 97, 107) očiek.
Háčkujte, pokým dĺžka dielu nad lemom nebude 55
(55, 55, 61, 61) riadkov = 51 (51, 51, 56, 56) cm.
Pre tvarovanie výstrihu vynechajte uprostred 17 (17,
17, 27, 27) očiek neuháčkovaných a háčkujte obe
strany naraz s osobitnými klbkami priadze,
vynechajte neuháčkované očká na oboch okrajoch
výstrihu v každom riadku nasledovne: 4 očká 2-krát,
3 očká 2-krát a 2 očká 2-krát = 7 (12, 17, 17, 22)
očiek na každej strane.
Keď je dĺžka dielu nad lemom 58 (58, 58, 63, 63) cm,
prácu ukončite.

Predný diel: Háčkujte rovnako ako zadný diel, ale
háčkujte pásikavý vzor predného dielu 45 (45, 45,
50, 50) riadkov = 42 (42, 42, 47, 47) cm od začiatku
nasledovne: vynechajte uprostred 11 (11, 11, 21, 21)
očiek neuháčkovaných a háčkujte obe strany naraz
s osobitnými klbkami priadze, vynechajte
neuháčkované očká na oboch okrajoch výstrihu v
každom riadku nasledovne: 4 očká 2-krát, 3 očká raz,
2 očká ra z a uberte 1 očko v každom riadku 7-krát,
potom v každom 2. riadku 1 očko raz = 7 (12, 17, 17,
22) očiek na každej strane.
Keď je dĺžka predného dielu rovnaká ako dĺžka
zadného dielu, prácu ukončite.

Predný a zadný diel

Zakončenie: Zašite ramenné a bočné švíky. S
priadzou irisovo-modrej farby uháčkujte 5 riadkov
krátkych stĺpikov okolo výstrihu a prieramkov.

Schéma

Vysvetlivky:
= retiazkové očko
= krátky stĺpik
= dlhý stĺpik

LEM

Opakovanie vzoru
VEĽKOSTI

XS

S

M

L

XL

58,5

Zadný a predný diel
Šírka spodného okraja

40,5

45

49,5

54

Výška lemu

2

2

2

2

2

Dĺžka od lemu po prieramok

42

42

42

47

47

Hĺbka prieramku

23

23

23

23

23

Šírka ramena

3

5,25

7,5

7,5

9,75

Šírka výstrihu

29

24,5

24,5

24,5

29

Hĺbka výstrihu zadného dielu

7

7

7

7

7

Hĺbka výstrihu predného dielu

16

16

16

16

16

Celková dĺžka predného a zadného dielu

60

60

60

65

65
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