
HÁČKOVANÉ PONČO
Schémata A – C na následující straně.

Velikost: 36 – 40
Materiál: příze „Supercool Linie 155“ (ONline; 
100% střižní vlna; asi 145 m/50 g): 200 g švest-
kové 148, 100 g sytě růžové 143  a po 50 g pří-
rodní bílé 23, oranžové 170, červené 13, fialové 
139, modré 27 a zelené 154 (k objednání u „die 
wolle“ Müllerstr. 50, 80469 München, Tel. 
089/265852); háček č. 2,5 (Prym); sada na zho-
tovení bambulek o průměru 3 cm 
Háčkovaný vzor: Háčkujeme podle háčkova-
cích schémat A a B v řadách dokola. Každou 
ŘD začínáme řetízkovými oky místo 1. oka a 
končíme 1 pevným okem do posledního řetíz-
kového oka na začátku ŘD. Při střídání barev 
uháčkujeme pevné oko již přízí nové barvy. 
Schéma A je prvních 14 ŘD vyznačeno kom-
pletně, od 15. ŘD je znázorněn pouze 1 raport 
vzoru, který vždy 8x opakujeme. Ve schématu 
jsou vyznačeny i všechny přechody mezi ŘD. 
Odchylky od uvedených pravidel uvádíme v 
pracovním návodu. Háčkovací schéma B zná-
zorňuje celý střed předního dílu, ten háčkuje-
me částečně v ŘD a částečně v řadách. 
Sled barev na zadním dílu: Vždy 1 ŘD zele-
nou, přír. bílou, růžovou, červenou, modrou, 
zelenou, přír. bílou, zelenou, švestkovou, fia-
lovou, oranžovou, švestkovou, přír. bílou, 
švestkovou, modrou, růžovou, červenou, 
švestkovou, zelenou, švestkovou, přír. bílou, 
růžovou, červenou, švestkovou, modrou, 
švestkovou, fialovou, švestkovou, oranžovou 
a švestkovou přízí.
Sled barev na předním dílu: 1. ŘD (= oči) 
červenou, 2. ŘD přír. bílou, 3. ŘD a 4. a 5. řa-
da modrou, 6. a 7. řada přír. bílou, 8. ŘD a 9. 
řada růžovou, 1 ŘD zelenou, 2 ŘD švestko-
vou, potom vždy 1 ŘD fialovou, oranžovou, 
švestkovou, přír. bílou, švestkovou, modrou, 
růžovou, červenou, švestkovou, přír. bílou, 
švestkovou, zelenou, růžovou, červenou, 
švestkovou, oranžovou, švestkovou, fialovou 

a švestkovou přízí.

Zkušební vzorek: 21 dlouhých sloupků a 10 
řad = 10 x 10 cm.
Pracovní postup, zadní díl: Zelenou přízí uháč-
kujeme 5 řo a 1 pevným okem je spojíme do 
kroužku. Dále pokračujeme podle schématu A a 
sledu barev pro zadní díl, přitom v 6. ŘD háčku-
jeme mezi osmkrát nahozenými sloupky střída-
vě 9 a 10 krslp. Ve 12. ŘD přejdeme  2x v rovno-
měrných odstupech místo dvou dlslp vždy tři 
dlslp předcházející ŘD = 46 skupinek dlslp.V 18. 
ŘD přejdeme  2x v rovnoměrných odstupech 
místo dvou dlslp vždy tři dlslp předcházející ŘD 
= 76 skupinek dlslp. Ve 24. ŘD přejdeme 1x 
místo dvou dlslp tři dlslp předcházející ŘD = 
101 skupinek dlslp.
Po dokončení 30. ŘD je zadní díl hotov.
Přední díl: Červenou přízí uháčkujeme 5 řo a 1 
pevným okem je spojíme do kroužku. Pokraču-
jeme podle schématu B a sledu barev pro před-
ní díl, přitom 1. ŘD háčkujeme ve směru šedé 
šipky. Do kroužku uháčkujeme nejprve 5x vždy 
4 třikrát nahozené slp oddělené vždy 7 řo, ŘD 
uzavřeme 1 pevným okem, potom uháčkujeme 
13 řo a přejdeme ke středu 2. kroužku, 2. krou-
žek uzavřeme 1 pevným okem do 5. řo od háč-
ku. Uháčkujeme 5 řo místo 2. třikrát nahozené-
ho slp, potom podle schématu B uháčkujeme 
zbývající 2 třikrát nahozené slp. Druhé oko háč-
kujeme dále stejně jako 1. oko. K začátku 2. ŘD 
připojíme přízi nově a místo 1. třikrát nahozené-
ho slp uháčkujeme 5 řo, dále pokračujeme po-
dle schématu. Pak uháčkujeme 3. – 11. ŘD 
resp. řadu. Ve 12. ŘD dbáme na to, abychom na 
horních zaoblených okrajích na obou stranách 
uháčkovali kolem řo předcházející ŘD vždy 5 dl-
slp místo 4 dlslp. 13. až 23. ŘD uháčkujeme 
stejně jako 16. až 26. ŘD zadního dílu, přitom v 
15. ŘD uháčkujeme celkem 52 skupinek dlslp. 
V 21. ŘD přejdeme 1x místo dvou dlslp vždy tři 
dlslp předcházející ŘD = 69 skupinek dlslp. 24. 
až 29. ŘD háčkujeme stejně 21. až 26. ŘD zad-
ního dílu, přitom ve 27. ŘD uháčkujeme celkem 
92 skupinek dlslp. 30. ŘD háčkujeme jako 21. 
ŘD zadního dílu a 31. ŘD jako 24. ŘD, přitom 2x 
přejdeme v rovnoměrných odstupech místo 
dvou dlslp vždy tři dlslp předcházející ŘD = 122 
skupinek dlslp. Po dokončení 31. ŘD je přední 
díl hotov.
Dokončení: Díly vypneme, přikryjeme vlhkými 
ručníky a necháme uschnout.
Pro výstřih si na horním okraji zadního dílu 
označíme středních 20 skupinek dlslp a na 
předním dílu středních 25 skupinek dlslp. Před-
ní a zadní díl sháčkujeme po obou stranách vý-
střihu dvakrát nahozenými sloupky podle sché-
matu C, přitom na každé náramenici 
uháčkujeme celkem 36 skupinek dvakrát naho-
zených sloupků. Skupinky dlslp vyznačené še-
dou barvou představují poslední ŘD předního a 
zadního dílu. 
Pro třásně odstřihneme z přízí různých barev 
vždy 6 vláken dlouhých asi 28 cm, složíme je na 
polovinu a pomocí háčku navážeme mezi sku-
pinky dlslp na spodním okraji ponča. 
Z jednovláknové růžové a jednovláknové švest-
kové příze uháčkujeme 2 řetízky dlouhé asi 65 
cm. Řetízky provlékneme po obou stranách vý-
střihu křížem posledními 3 skupinkami dlslp. Z 
růžové a švestkové příze zhotovíme 4 bambulky 
a přišijeme je ke koncům řetízků. 

Vysvětlivky značek
  = 1 řetízkové oko (řo)
  = 1 pevné oko
     
  = 1 krátký sloupek (krslp)

  = 1 dlouhý sloupek (dlslp)

   = 2 dlslp do 1 místa vpichu

        = 3 dlslp do 1 místa vpichu 

  =  1 dvakrát nahozený sloupek, u druhé 
značky ve směru šipky

     = 1 třikrát nahozený sloupek 

     = 4 společně uzavřené třikrát 
nahozené sloupky

     = 1 osmkrát nahozený sloupek do 1 
místa vpichu

    = 1 pikotka: 4 řo a 1 krslp zpět do 1. 
z těchto 4 řo

        = šedé šipky udávají směr háčkování
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Háčkovací schéma A
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Háčkovací schéma B

Háčkovací schéma C


