Chcela som niečo zaujímavé, ale jednoduché, chutné ale praktické – a tento svetrík spĺňa všetky tieto
kritéria.

Hoci ide o originál, je to zmiešanina dvoch iných návodov. Horná polovica je inšpirovaná Kellyiným
svetrom publikovaným na Bella Bamnina Knits, a spodná polovica a rukávy pochádzajú z návodu,
ktorý publikovala Auntie M, ktorá mi dala láskavé povolenie publikovať jej návod na Abigailin Baby
Sweater tu!

Mini Moogly Sveter
Pridajte svoj projekt na Ravelry
Počet očiek je uvádzaný pre veľkosť novorodenec až 3 mesiace a v zátvorke 6-9 mesiacov, takže vám
môže pomôcť, ak si návod vytlačíte a zakrúžkujete veľkosť, ktorú budete háčkovať.
Nahoďte 50 očiek. Ak uprednostňujete začať bezretiazkovým spôsobom, tak vypracujte rovno prvý
riadok a vypracujte 3DS do budúcich rohov.
1-5 (1-7) riadok: Vypracujte ako riadky 1-5 (1-7) v návode na Kellyin sveter. (Odporúčam označiť si
stredné stĺpiky rohov, ide to oveľa ľahšie!) Na konci piateho riadka by ste mali mať 88DS (104DS).
6 (8) riadok: Vypracujte ako riadok 8 v návode na Kellyin sveter. Budete mať 20 DS, 5 nahodiť, 24 DS,
5 nahodiť, 12DS, alebo 56DS a dve medzery z 5 RO (24DS, 5 nahodiť, 25DS, 5 nahodiť, 14DS, alebo
64DS a dve medzery z 5 RO).

7 (9) riadok: KS rovnomerne okolo telovej časti. Do každého DS uháčkujte KS, budete mať 66 KS (74
KS)
KS). Treba si dávať pozor, lebo prechod z DS na RO z predošlého riadka láka uháčkovať pár očiek
navyše, a keby ste pridali očko, museli by ste ho v ďalšom riadku preskočiť.
8 (10) riadok: N1, a KS do prvých 2 očiek. *N3 a preskočiť 2 očká, potom po 1 KS do nasledujúcich 3
očiek. Opakujte od * po posledné 4 očká. N3, preskočiť 2 očká, a KS do posledných 2 očiek. Budete
ÁMKA
mať 13 (15) medzier z 3 RO, ktoré tvoria základ pre mušľový vzor. POZN
POZNÁ
MKA: pre veľkosť 6-9
mesiacov preskočte v mieste, kde bude rukáv, iba 1 očko miesto dvoch, predtým ako uháčkujete 3 KS.
Tieto “krátke skoky” nemusia byť v strede budúceho rukáva, skôr sa schovajú niekde v strede
podpazušia.
9 – 16 (11-18) riadok: Háčkujte podľa riadkov 9-16 z návodu na Abigailin sveter.
17-19 (19-21) riadok: Opakujte 9-11 riadok. (Proste pokračujte v mušľovom vzore pokým
nedosiahnete želanú dĺžku – ja mám rada svetre trošku dlhšie, ale môžete skončiť pri 16 (18) riadku. )
20 (22) riadok: Rovnomerne uháčkujte DS do každého mušľového vzoru.
Ruk
Rukáávy
vy: Vypracujte podľa návodu na Abigailin sveter. Mali by ste mať 6 (alebo 7, podľa toho, ako
sa rozhodnete) mušľových vzorov okolo otvoru na rukáv. Ja mám rada dlhšie rukávy – proste
pokračujte podľa návodu. Rukáv radšej ukončujem v lícovom riadku ako v rubovom, vďaka čomu
vznikne pekný vlnový okraj na konci rukáva.
Obruba
Obruba: Uháčkujte KS okolo okrajov rukávov.Uháčkujte KS okolo krku, na konci svetríka a
predných dielov, pričom do rohov vháčkujte po 3KS. Urobte dve (alebo koľko potrebujete)
gombíkových dierok. Na veľkosť mojich gombíkových dierok som potrebovala uháčkovať 8 RO, ale
možno budete musieť trochu skúšať, kým uháčkujete potrebne veľké dierky pre vaše gombíky.
Prípadne môžete použiť malé gombíky a zatvárať ich priamo cez medzery medzi DS.
A hotovo! Podľa tohto receptu vznikajú chutné výsledky, a keďže si vyberáte priadzu i gombíky,
každý jeden svetrík bude jedinečný. Uháčkujte ho jedno- alebo dvadsaťfarebný, bez rukávov pre letné
bábätko, použite obrovské staré gombíky, alebo malé perličky .. hlavne si to užívajte!
Podmienky pou
použžitia

Nezabudnite lajkovať moogly na Facebooku,a budete odoberať zaujímavé
linky, nápady a aktualizácie, môžete si objednať veci vyrobené od moogly a vytvárať vlastné!
Copyright na návod vlastní mooglyblog. Prosím, nepublikujte tento návod, ale môžete naň odkázať a
zdieľať ho tak s ďalšími ľuďmi.

