
VLNKOVÝ TOP 
A KABELKA
TOP
VELIKOST: 36, (38/40, 42) údaje pro 
větší velikosti jsou uvedeny v závorce, 
pokud je uveden pouze jeden údaj, 
platí pro obě velikosti
SPOTŘEBA: příze zn. ALGARVE (100 % 
mercerizovaná, opalovaná bavlna; 50 g 
= 142 m; AUSTERMANN) – 100 (150/200) 
g černé – 02 schwarz, po 100 g bílé – 01 
weiss, oranžové – 06 orange, tyrkysové 
– 23 capri, modré – 35 royal, fuchsiové 
– 41 fuchsia, žluté – 49 vitamin, jehl. 
a háček č. 3,5
POUŽITÉ VZORY: I. základní vzor 
– (opakování základního vzoru viz 
rozkres)
1. řada: 3 x 2 oka hladce spleteme, 6x 
střídavě 1 oko hladce a 1 nahodit, 3 x 
2 oka spleteme hl
2. řada: všechna oka a nahození 
obrace
3. řada: stejně jako 1. řada
4. řada: stejně jako 2. řada
5. – 8. řada: líc žerzej
9. řada: stejně jako 1. řada
10. řada: stejně jako 2. řada
11. řada: stejně jako 1. řada
12. řada: stejně jako 2. řada
13. – 14. řada: líc žerzej
15. řada: stejně jako 1. řada
16. řada: stejně jako 2. řada
17. řada: stejně jako 1. řada
18. řada: stejně jako 2. řada

19. – 22. řada: líc i rub hladce
23. řada: stejně jako 1. řada
24. řada: stejně jako 2. řada
25. řada: stejně jako 1. řada
26. řada: stejně jako 2. řada
27. – 30. řada: líc i rub hladce; 1. – 30. 
řadu stále opakujeme.
Sled proužků: *2 řady černou, 2 řady 
bílou, 2 řady tmavomodrou, 2 řady 
tyrkysovou, 2 řady oranžovou, 2 řady 
žlutou, 2 řady fuchsiovou*, mezi ** stále 
opakujeme;
II. vroubkový vzor – pleteme líc i rub 
hladce; sled proužků lemu: střídavě 2 
řady bílou a 2 řady černou přízí;
III. háčkovaný vzor – háčkujeme podle 
rozkresu
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 24 
ok x 32 řady líc. žerzejem na jehl. č. 3,5

Zadní díl začneme černou přízí na 88 (98/
108) ok a upleteme rubovou řadu hladce, 
dále pokračujeme vzorem II. Po 4 cm od za-
čátku (= 11 vroubků) pokračujeme vzorem 
I, přičemž nejprve následující přechodové 
řady mezi rovným pletením a vlnkovým 
vzorem pleteme lícovým žerzejem takto: 
(oblouček pleteme vždy nad 18 oky vzoru) 
– 1. ř. líc: prvních 8 (4/9) ok přepleteme 
a odložíme, pleteme nad dalšími 18 oky - 
upleteme prvních 15 ok, práci otočíme (3 
oka z 18 nepleteme); 2. ř. rub: upleteme 
12 ok a práci otočíme; 3. ř. líc: upleteme 
9 ok a práci otočíme; 4. ř. rub: upleteme 
6 ok a práci otočíme. Přízi ustřihneme, 6 
ok odložíme. Takto upleteme obloučky 
i nad dalšími 18 oky – celkem 4 (5/5)x. 
Sled proužků – oranžová, žlutá, fuchsiová. 
Poté již pleteme nad všemi oky základním 
vzorem. Pleteme s rozdělením: kraj. oko, 7 
(3/8) ok hladce, 4 (5/5) x opakování vzo-
ru, končíme 7 (3/8) oky hladce, kraj. oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme po 21 cm 
od začátku oboustranně 1 oko a dále pak 
ještě v každé 16. řadě oboustranně 2 x 1 
oko. V následující 20. řadě oboustranně 
přidáme 1 oko a dále pak ještě v každé 
18. řadě oboustranně 2 x 1 oko. Současně 
ve výši 39 (40/41) cm rozdělíme uprostřed 
práci pro rozparek a obě strany doplete-
me odděleně. Pro průramky uzavřeme ve 
výši 51 cm od začátku oboustranně 1 oko 
a dále pak ještě v každé 2. řadě 2 (4/6) x 
1 oko. Zbylých 41 (44/47) ok uzavřeme ve 
výši 61 (62/63) cm od začátku.
Přední díl začneme černou přízí na 88 (98/
108) ok a upleteme rubovou řadu hladce. 
Dále pokračujeme vzorem II, ve výši 4 cm 
od začátku = 11 vroubků pokračujeme vzo-
rem I, přičemž následující 4 řady pleteme 
lícovým žerzejem a dále pak základním 
vzorem. Pro postranní tvarování ujímá-
me oboustranně po 21 cm od začátku 1 
oko a dále pak ještě v každé 16. řadě 
oboustranně 1 oko. V následující 20. řadě 
oboustranně 1 oko přidáme a dále pak 
ještě přidáváme oboustranně v každé 18. 
řadě 2 x 1 oko. Pro průramky uzavřeme 

po 51 cm od začátku oboustranně 1 oko 
a dále pak ještě oboustranně v každé 2. 
řadě 2 (4/6) x 1 oko = 82 (88/94) ok. Po 
61 (62/63) cm od začátku prostředních 38 
(44/50) ok uzavřeme a obě strany dople-
teme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme 
na vnitřním okraji oboustranně ještě 1 x 6, 
1 x 4 a 4 x 3 oka. Celková délka dílu je 
64 (65/66) cm.
Boční díly háčkujeme z černé příze podle Boční díly háčkujeme z černé příze podle Boční díly
rozkresu III takto: 1x 1. – 3. řadu, pak stále 
opakujeme 2. a 3. řadu. Ve výši 51 cm od 
začátku práci ukončíme. 
Dokončení – Díly navlhčíme nebo přikryje-
me vlhkým plátnem a necháme uschnout. 
Z obou stran mezi přední a zadní díl naši-
jeme boční háčkované díly.
Pro přední lem výstřihu nabereme čer-
nou přízí z okraje výstřihu rovnoměrně 
82 (88/92) ok a upleteme rubovou řadu 
hladce, dále pokračujeme vzorem II. Ve 
výši 3 cm (= 7 vroubků) oka uzavřeme. Pro 
zadní lem výstřihu nabereme černou přízí 
z pravé náramenice 41 (44/47) ok a nově 
nahodíme 53 (56/59) ok = 94 (100/106) 
ok a upleteme rubovou řadu hladce. Dále 
pokračujeme vzorem II. Ve výši 3 cm (= 7 
vroubků) oka uzavřeme.
Pro druhý zadní lem výstřihu nahodíme 
černou přízí 53 (56/59) ok a k nim nabe-
reme z levé náramenice 41 (44/47) ok = 
94 (100/106) ok a pleteme rubovou řadu 
hladce. Dále pokračujeme vzorem II. Ve 
výši 3 cm (= 7 vroubků) oka uzavřeme.
Oba lemy našijeme na zadní díl křížem 
přes druhou náramenici tak, že uprostřed 
zůstane vždy 12 ok volných. Rozparek na 
zadním dílu a okraj průramků obháčkuje-
me černou přízí 1 řadou krátkých sloupků. 
Pro ramínka uháčkujeme po 8 cm podle 
rozkresu II a našijeme je na lemy.

KABELKA
VELIKOST: cca 23 x 23 cm
SPOTŘEBA: 300 g bílé příze zn. ALGAR-
VE (100 % mercerizovaná, opalovaná 
bavlna; 50 g = 142 m; AUSTERMANN); 
zbytky černé, oranžové, tyrkysové, 
modré, fuchsiové a žluté příze; háček č. 
3 a 4 – 4,5
POUŽITÉ VZORY: I. základní vzor 
– krátké sloupky trojitou přízí háčkem 
č. 4 – 4,5
POUŽITÉ ZKRATKY: PO pevné oko, RO 
řetízkové oko, KS krátký sloupek, DS 
dlouhý sloupek, PLS polosloupek

Přední stranu, dno a zadní stranu začne-
me na 24 RO trojitou přízí a háčkujeme 
vzorem I. Ve výši cca 39 cm práci ukon-
číme. 
Boční díl (2x) začneme na 7 RO trojitou 
přízí a háčkujeme vzorem I. Ve výši 17 cm 
práci ukončíme. Ucho začneme na 5 RO 
trojitou přízí a háčkujeme vzorem I, ve výši 
52 cm práci ukončíme.
Malá květina (14x) – jednoduchou přízí 
háčkem č. 3 začneme na 5 RO, která spo-
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jíme PO do kruhu. 1. ř.: 3 RO (místo 1. DS) 
a 13 DS do kroužku z RO, řadu spojíme 
PO do kruhu; 2. ř.: 5 RO, *1 KS (do 2. DS), 4 
RO*, mezi ** stále opakujeme, řadu spo-
jíme PO; 3. ř.: 1 RO, *5 DS do obloučku 
z RO předchozí řady, 1 KS do KS předcho-
zí řady, mezi ** opakujeme.
Velká květina (2x) – 1. – 3. ř. háčkujeme 
stejně jako u malé květiny; 4. ř.: (vpichu-
je se zezadu do 2. řady tak, aby okvětní 
lísky vnitřní řady ležely nahoře) *1 KS do 

KS, 9 RO*, mezi ** opakujeme, řadu spojí-
me PO; 5. ř.: do obloučku z RO předchozí 
řady vždy po 1 KS, 1 PLS, 2 DS, 3 2x nahoz 
DS, 2 DS, 1 PLS, 1 KS.
Spirála (6x) – háčkujeme dvojitou přízí 
háčkem č. 4, uháčkujeme cca 12 – 15 cm 
RO a 1 řadu DS (do každého RO 2 DS). 
Spirála se začne po pár cm práce kroutit 
sama.
Dokončení – Jednoduchou přízí všijeme Dokončení – Jednoduchou přízí všijeme Dokončení
boční díly. Horní okraj tašky obháčkujeme 

dvojitou přízí 4 kruhovými řadami KS. V 5. 
kruhové řadě háčkujeme takto: *1 KS, 7 DS 
do 2. KS*, mezi ** stále opakujeme. Řadu 
spojíme PO. Ucho našijeme na boční díly. 
Květy a spirály našijeme na tašku podle 
fotky. Z barevných zbytků zhotovíme 2 
bambulky o průměru 6 – 7 cm. Ze všech 
barev ustřihneme po 1 vláknu a na hor-
ním okraji z nich upleteme cca 14 cm co-
pánek, obě bambulky na něj připevníme 
v rozdílné výšce.

řetízkové oko
krátký sloupek

hladce
2 oka splést hladce
nahodit
líc i rub hladce

VZOR I


