
PLETENÝ TOP 
A NÁHRDELNÍK
TOP
VELIKOST: 36 (38/40, 42) údaje pro větší 
velikosti jsou uvedeny v závorce, pokud 
je udaný pouze jeden údaj, platí pro 
obě velikosti.
SPOTŘEBA: 350 (400/450) g černé příze 
zn. ALGARVE (100 % mercerizovaná, 
opalovaná bavlna; 50 g = 142 m; AUS-
TERMANN; kruhová jehl. č. 3
POUŽITÉ VZORY: I. pružný vzor – 1 
hladce, 1 obrace stále nad sebou; II. 
lícový žerzej – líc hladce, rub obrace, 
pleteme-li v kruhových řadách, pak 
stále hladce
ZDŮRAZNĚNÉ UJÍMÁNÍ: napravo od 
označení – 3 oka spleteme hladce; 
nalevo od označení: 1 oko sejmeme 
hladce, 2 oka spleteme hladce a se-
jmuté oko přes ně přetáhneme.
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 27 
ok a 36 řad vzorem II

Model pleteme dokola v kruhových řa-
dách. Začneme na 232 (254/276) ok a uza-
vřeme je do kruhu. Začátek kruhových řad 
je na levém boku. Upleteme 2 cm lem vzo-
rem I. Pokračujeme vzorem II. Označíme 
si 116. (127./138.) a 232. (254./276.) oko 
= boční švy. Pro postranní tvarování po 
17 cm od začátku ujímáme vždy v odstu-
pu 18 ok od označeného oka postranního 
švu zdůrazněným ujímáním po 2 okách. 
Toto ujímání opakujeme na stejných mís-

tech ještě 2x v každé 10. řadě. Následně 
přidáváme v každé 10. řadě 3x v odstupu 
20 ok od označeného oka z obou stran 
po 1 oku = 220 (242/264) ok.
Ve výši 38 cm začínáme tvarovat průram-
ky, které jsou o cca 7 (8/9) cm směrem 
posunuty dozadu, čímž zadní díl je na tělo 
a přední díl splývá volně = tzv. voda.
Práci pro průramky rozdělíme takto: pro 
přední díl pleteme až k 110. (121./132.) 
oku = 1. označení. Pak pleteme pro zad-
ní díl 19 (22/24) ok, zde práci rozdělíme 
pro průramek, pleteme 72 (77/84) ok, pak 
práci rozdělíme pro 2. průramek, pleteme 
19 (22/24) ok. Nyní pleteme oba díly mezi 
označením vzorem II přes 18 (19/20) cm 
v řadách tam a zpět. Ve výši 56 (57/58) 
cm pleteme opět přes všechna oka v kru-
hových řadách vzorem II. Ve výši 74 (75/76) 
cm od začátku všechna oka uzavřeme.
Dokončení – Top navlhčíme nebo přikryje-Dokončení – Top navlhčíme nebo přikryje-Dokončení
me vlhkým plátnem a necháme uschnout.

HÁČKOVANÝ NÁHRDELNÍK
SPOTŘEBA: příze zn. ALGARVE  (75 % 
česaná opalovaná mercerizovaná bavl-
na, 25 % viskóza; 50 g = 142 m; AUSTER-
MANN) – po 50 g bílé, černé, oranžové, 
tyrkysové, tmavomodré, 41 fuchsiové 
a žluté; háček č. 3; rouno na vycpání
POUŽITÉ VZORY: I. základní vzor – 1 
krátký sloupek do prostředního oka ře-
tízkového obloučku předchozí řady a 5 
řetízkových ok neustále střídáme
POUŽITÉ ZKRATKY: RO řetízkové oko, 
DS dlouhý sloupek, KS krátký sloupek 
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 6,5 
obloučku z řetízkových ok x 12 řad

Základ náhrdelníku začneme černou přízí 
na 13 RO. 1. ř.: *5 RO, 2 RO přeskočit, 
1 KS = krátký sloupek, mezi ** opakujeme 
4x; 2. ř.: 5 RO, 1 KS do prostředního oka 
obloučku z RO předchozí řady *, mezi ** 
stále opakujeme a končíme 2 RO, 1 DS 
do otáčecího RO; 3. ř.: 5 RO, 1 KS do po-
lovičního obloučku z RO předchozí řady, 5 
RO, *1 KS do prostředního oka obloučku 
z RO předchozí řady, 5 RO*, mezi ** stále 
opakujeme a končíme 1 KS do poloviční-
ho obloučku z RO předchozí řady, 2 RO, 
1 DS do 3. RO předchozí řady; 4. ř.: 4 RO, 
*1 KS do prostředního oka obloučku z RO 
předchozí řady, 5 RO*, mezi ** neustále 
opakujeme, končíme 1 KS do 3. RO před-
chozí řady; 5. ř.: 5 RO, *1 KS do prostřed-
ního oka obloučku z RO předchozí řady, 5 
RO*, mezi ** neustále opakujeme, a kon-
číme 1 KS do prostředního oka obloučku 
z RO předchozí řady, 2 RO, 1 DS do 1. RO 
předchozí řady; 3. – 5. ř. opakujeme 11x 
= 35 řad
Pro zadní část náhrdelníku uháčkujeme 
57 RO černou přízí a přidáme je ve 33. 
řadě mezi obě strany trojúhelníku a dále 
pokračujeme v kruhových řadách. Po 36. 
řadě práci ukončíme.

Květina 1: háčkujeme podle rozkresu 1; 
1. a 2. kruhovou řadu fuchsiovou, 3. kru-
hovou řadu žlutou, 4. řadu oranžovou a 5. 
řadu modrou

Květina 2: háčkujeme podle rozkresu 2; 1. 
a 2. kruhovou řadu bílou, 3. kruhovou řadu 
oranžovou a 4. kruhovou řadu fuchsiovou, 
poslední řada se vlní do spirály

Květina 3: háčkujeme podle rozkresu 3, 
do kroužku z příze uháčkujeme 1. kruho-
vou řadu barvou tyrkysovou, 2. kruhovou 
řadu žlutou a 3. kruhovou řadu modrou

Květina 4: háčkujeme podle rozkresu 4, 
do kroužku z příze uháčkujeme 1. kruho-
vou řadu modrou, 2. a 3. kruhovou řadu 
bílou a 4. kruhovou řadu oranžovou, po-
slední řada se vlní do spirály

Květina 5: háčkujeme: 1. kruhová řada 
(žlutou) – 6 RO spojíme PO do kruhu; 
2. kruhová řada: 1 RO, *13 KS, spojíme 
PO do kruhu; 3. kruhová řada (oranžo-
vou): 1 RO, *5 RO, 1 oko předchozí řady 
přeskočíme, 1 KS*, mezi ** opakujeme 6x, 
5 RO, 1 oko předchozí řady přeskočíme, 
1 PO uzavřeme do kruhu do 1. RO; 4. kru-
hová řada: 2 RO, *1 PLS do následující-
ho obloučku z RO, 1 KS do KS předchozí 
řady*, omezi ** opakujeme 7x, uzavřeme 
PO do kruhu do 2. RO; 5. kruhová řada 
(modrou): ze zadní strany práce háčku-
jeme do 3. kruhové řady: 1 RO, *7 RO, 
1 KS do následujícího KS 3. řady (za pra-
cí)*, mezi ** opakujeme 7x, 1 PO uzavře-
me do kruhu do 1. RO; 6. kruhová řada:
4 RO, 10 2x nahoz DS do obloučku z RO*, 
mezi ** opakujeme 6x, končíme 1 PO do 
4. RO

Květina 6: háčkujeme podle rozkresu 3; 
1. kruhovou řadu tyrkysovou přízí, 2. kru-
hovou řadu barvou modrou a 3. kruhovou 
řadu bílou

Květina 7: háčkujeme podle rozkresu 2; 
1. a 2. kruhovou řadu žlutou, 3. kruhovou 
řadu oranžovou a 4. kruhovou řadu tyrky-
sovou

Květina 8: všechny řady fuchsiovou pří-
zí, první 4 kruhové řady háčkujeme jako 
u květiny 5 

Květina 9: háčkujeme jako květinu 5, jen 
1. a 2. kruhovou řadu bílou přízí, 3. a 4. 
kruhovou řadu fuchsiovou, 5. a 6. kruho-
vou řadu černou

Bambulka (2x bílá, 3x modrá, 4x žlutá, 
fuchsiová, oranžová, tyrkysová a černá). 
1. ř.: 4 RO spojíme PO do kruhu; 2. ř.: 1 
RO, do kruhu uháčkujeme 7 KS, řadu spo-
jíme PO = 8 KS; 3. ř.: 1 RO, do každého 
KS uháčkujeme po 2 KS, řadu spojíme PO 
= 16 KS; 4. ř.: 1 RO, 15 KS, pevným okem 



spojit do kruhu = 16 KS; 5. ř.: 1 RO, vždy 
2 KS předchozí řady sháčkujeme = 8 KS. 
Nyní kuličku naplníme vatou; 6. ř.: 1 RO, 
vždy 2 KS řady sháčkujeme, řadu spojíme 
PO do kruhu = 4 KS. Práci ukončíme, konec 
příze necháme trochu delší, odstřihneme 
a protáhneme nebo z něj uháčkujeme 
krátký řetízek

Hvězda (1x barvou bílá, černá, fuchsiová 
a modrá, 2x žlutá). 1. ř.: 5 RO, spojíme PO 
do kruhu; 2. ř.: 1 RO, do kroužku uháčku-

jeme 9 KS, řadu spojíme PO = 10 KS; 3. ř.:
3  RO, *7 RO, 7 pevných ok do 7 předcho-
zích RO, 1 DS do 1. oka předchozí řady*, 
mezi ** pracujeme 9x a končíme 7 RO, 7 
pevných ok do předchozích 7 RO, spojíme 
PO do 3. RO; vždy 3 hvězdy našijeme na 
sebe

Zvoneček (1x bílý a 1x oranžový, 2x žlutý 
a 2x tyrkysový, 3x modrý).
Začneme na 8 RO + 3 RO, uháčkujeme 4 
DS do 4. RO, 1 RO přeskočíme a 4 DS do 

následujícího RO. Po 3 zvonečkách našije-
me na spodní okraj květiny 3, 5 a 6.

Dokončení – Díl náhrdelníku vypneme, 
navlhčíme a necháme uschnout. Květi-
ny (na střihu 1 – 9), bambulky (na střihu 
B) a hvězdičky (na střihu jako hvězdičky) 
našijeme podle předlohy. Podle libosti 
našijeme na květiny a podklad háčkova-
né spirály (stejně jako u květiny 2 nebo 
4) a malé uháčkované řetízky v různých 
barvách.
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