
HÁČKOVANÝ TOP
VELIKOST: 38/40
SPOTŘEBA: příze zn. ALGARVE SUPER-
SHINE (75 % česaná opalovaná mer-
cerizovaná bavlna, 25 % viskóza; 50 g 
= 110 m; AUSTERMANN) – 4 klubíčka 
barvy 0005, po jednom klubíčku barvy 
0013, 0014 a 0015; háček č. 3
POUŽITÉ VZORY: I. háčkovaný motiv - 
háčkujeme podle rozkresu v kruhových 
řadách
II. Vlnkový vzor – nejprve uháčkujeme 
jednu řadu na přechod (zeleně na roz-
kresu II), pak pokračujeme *2x 2 sháč-
kované DS, do následujících 4 sloupků 
po dvou DS, 2x 2 sháčkované DS*, mezi 
** opakujeme, řadu stále opakujeme
POUŽITÉ ZKRATKY: RO řetízkové oko, DS 
dlouhý sloupek, KS krátký sloupek 
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 23 
DS x 10 řad

Nejprve si podle rozkresu I uháčkujeme 
4 motivy, které k sobě v poslední řadě 
sháčkujeme. Tento pás dokola obháčku-
jeme jednou řadou KS béžovou přízí. 
Dále pokračujeme DS podle rozkresu, 
uháčkujeme nejprve vrchní část, pravé 
ramínko, pak levé ramínko, pak mezi ra-
mínky uháčkujeme 45 RO. Od 29. řady 
přidáváme pro průramky. Končíme 32. řa-
dou a 7 RO. Poté háčkujeme z druhé stra-
ny motivkového pásu 4 řady před. dílu, 
končíme 4. řadou a 7 RO, PO připojíme 
k zad. dílu. Volných 7 RO z druhé strany 

zad. dílu připojíme PO k přednímu dílu. 
Nyní jsme se dostali až k průramkům. 
Pokračujeme béžovou přízí rovně v kru-
hových řadách (řady spojujeme pevným 
okem, práci otáčíme a pro postup do dal-
ší řady háčkujeme na zač. řady 3 řet. oka). 
Následně háčkujeme vlnkovým vzorem II. 

Nejprve uháčkujeme ještě přechodovou 
řadu béžovou přízí. Dále střídáme po 2 
řadách tmavorůžovou, růžovou a modrou. 
Dokončení – Top navlhčíme nebo přikryje-Dokončení – Top navlhčíme nebo přikryje-Dokončení
me vlhkým plátnem a necháme uschnout. 
Průramky a průkrčník obháčkujeme tma-
vorůžovou přízí 1 řadou KS.
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