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Ružový rolák s rozšírenými rukávmi 
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Veľkosť: S (EU 36/38), ale veľmi ľahko môžete uháčkovať väčší alebo menší, v 
návode je uvedené, ako treba postupovať. 

Priadza: 4 klbká Colour Crafter, farba 2013. 

Háčik: 4 mm 

Skratky: 
RO – retiazkové oko, retiazka 
PO – pevné oko 
st – stĺpik 
KS – krátky stĺpik 
PDS – polodlhý stĺpik 
DS – dlhý stĺpik 
vynech. – vynechať 
ZR DS – zadný reliéfny DS 
PR DS – predný reliéfny DS 

NH - nahodiť 
popkorn – uháčkujte 4 PDS, vyberte háčik a pichnite ho do 1. PDS a slučky za 4. PDS, 
NH a pretiahnite. 

Dôležité! Každý riadok začína s 1 RO (nahrádza KS), 2 RO (nahrádza PDS) alebo  3 
RO (nahrádza DS) a končí s 1 PO do 1. KS/PDS/DS. 
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Rolák: 
RO 37. 
R 1: Vynech 3 RO, 1. DS do 4. RO,  1 DS do 
každého st (35 DS). Otočte. 
R 2-40: 1 DS do každého st (urobte každý 
DS do zadnej slučky – slučka, ktorá je 
ďalej od Vás) (35 DS). Otočte. 
Zohnite rolák napoly a zháčkujte ho spolu 
pomocou KS cez každý st na oboch 
stranách.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Pokračovanie svetra: 
Pokračujte na jednej zo strán roláku. 
R 1: Háčkujte  2 KS okolo každého DS na okraji roláku (80 KS). 
R 2: 1 DS do každého st (80 DS).  
R 3: 1 DS do každého st, do každého 20. st háčkujte [2 DS, RO1, 2 DS] (96 DS). 
R 4: 1 DS do každého st, do rohov/RO háčkujte [2 DS, RO1, 2 DS] (112 DS). 
R 5-16: 1 DS do každého st, do rohov/RO háčkujte [2 DS, RO1, 2 DS]. 
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– Ak chcete urobiť pulóver väčší, urobte pár riadkov navyše (alebo menej, ak ho 
chcete menší) tak, aby Vám sadol –rohy by mali ísť spolu popod ramená/pazuchy, 
aby bola dosiahnutá správna veľkosť. 
R 17:  1 DS do každého st až po prvý roh, 1 DS do RO, vynech. celú časť, ktorá pôjde 
ponad rameno a urobte 1 DS do nasled. RO (rohu) a pokračujte  1 DS do každého  st 
až po ďalší  roh, kde urobíte to isté ešte raz.  
R 18-19: 1 DS do každého st. 
R 20: 1 DS do každého st, urobte (pridajte ) 10 extra DS rovnomerne do riadku. 
R 21-40: 1 DS do každého st 
R 41: *1 PR DS, 1 ZR DS*, opakujte *-* dookola. 
R 42-44:  *1 PR DS, 1 ZR DS*, opakujte *-* dookola – je dôležité, aby všetky ZR a PR 
DS boli uháčkované nad sebou (viď druhý obrázok nižšie). 
 

     
 
Rukávy: 
Začnite pod ”pazuchou” (neháčkujte do žiadneho rohu/RO, iba do DS z 
predchádzajúceho riadku). 
R 1: 1 DS do každého st (76 DS). 
R 2-13: 1 DS do každého st (76 DS). 
R 14: 1 KS do každého st (76 KS). 
R 15: *1 KS, 1 popkorn*, opakujte *-* dookola (38 KS, 38 popkornov). 
R 16:  1 KS do každého st (76 KS). 
R 17:  *1 DS, 1 DS, 1 DS, 2 DS do nasled. st*, opakujte *-* dookola (95 DS). 
R 18-36:  1 DS do každého st (95 DS). 
R 37: 1 KS do každého st (95 KS). 
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Začistite všetky konce a uzavrite ”dieru” pod pazuchou. 
 

 


