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Model 25 Háčkovaná sukně
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 42 = údaje v závorce, pro vel. 46 = údaje za závorkou. Pokud
je uvedený pouze jeden údaj, tak platí pro všechny velikosti.
příze
Baby Mix
50% vlna (sw)
50% polyakryl
(mikrovlákno)
Délka návinu
= ca. 135 m / 50 g

barva
02 schwarz
nebo

36
350 g
7 klubek

42
400 g
8 klubek

46
450 g
9 klubek

19 sandmel.

Háček: háček č. 4.
Ostatní potřeby: 3 cm široká guma ca. 72 (82) 90 cm dlouhá.
Základní vzor 1: (vzorek práce16 ok a 20 kruhových řad = 10 x 10 cm) KS háčkem č. 4. Každou kruhovou
řadu začínáme 1 RO jako náhradním za první KS a končíme pevným okem do RO.
Základní vzor 2: (vzorek práce 16 ok a 10 kruhových řad = 10 x 10 cm) DS háčkem č. 4. Každou
kruhovou řadu začínáme 3 RO místo prvního DS a končíme pevným okem do 3. RO.
Základní vzor 3: (vzorek práce 18 ok a 10 kruhových řad = 10 x 10 cm) Háčkujeme podle rozkresu
háčkem č. 4. Háčkujeme 1 x 1. – 3. kruhovou řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. kruhovou řadu.
Pracovní postup
Sukně se háčkuje shora dolů.
Začneme na 140 (162) 192 RO háčkem č. 4 a uzavřeme do kruhu – počáteční řetízek musí být dost
volný, protože horní okraj sukně musí sedět i na obvod boků, protože sukně je bez zapínání.
Háčkujeme základním vzorem 1. Po 6 cm od začátku pokračujeme dále základním vzorem 2, přičemž
ve 3. kruhové řadě přidáme rovnoměrně 20 (30) 32 ok = vždy každé 7. (6. resp. 5.) 6. oko zdvojíme = 160
(192) 224 ok. Po 5 kruhových řadách základního vzoru 2 pokračujeme dále základním vzorem 3,
přičemž háčkujeme MS 10 (12) 14 x v kruhové řadě. Po 15 cm základního vzoru 3 začneme
s přidáváním pro A linii. Tedy v každém MS přidáme 1 oko vedle 5 DS do jednoho místa vpichu zdvojíme
z obou stran a dále háčkujeme v novém rozdělení ok. Po dalších 10 cm přidáváme ještě jednou stejně.
Po cca 56 cm od začátku práci ukončíme, jako poslední se háčkuje 1 řada DS.
Dohotovení:
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Gumu ustřihneme na délku 72 (82) 90 cm,
konce gumy přeložíme 2 cm přes sebe a sešijeme. Lem sukně přeložíme na poloviny do rubu a
naháčkujeme ho, přičemž vložíme do lemu gumu.
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