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podzim-zima 2012-13: 186 – Pletená sukně 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo 
pro vel. 38/40 = údaje uprostřed 
pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Murano Lace  
53 % vlna,  
42% polyakryl,  
délka návinu = ca. 400 m/ 100 g 

09 erde 200 g 
2 klubka 

300 g 
3 klubka 

300 g 
3 klubka 

 
Jehlice č. 4, 4,5 a 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: guma (2,5 cm široká) 
 
Vzor lemu: 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 a 6 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 19 ok a 32 řad = 10 x 10 cm)  
Rubový žerzej (v řadách líc obrace, rub hladce, v kruhových řadách stále obrace) na jehlicích č. 4,5 
Lícový žerzej: (líc hladce, rub obrace) 
 
Zdvojené oko: 
Přízi položit před práci a do 1. oka vpíchnout jako k pletení obrace. Oko zvednout na pravou jehlici 
a přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. Příze se 
musí opravdu hodně pevně utáhnout, aby nevznikla žádná dírka. 
Když se pak plete přes zdvojená oka, vpichujeme do obou částí oka jako při pletení hladce a spleteme 
je tak hladce 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete napříč zkrácenými a prodlouženými řadami. 
Začneme na 110 ok na jehlicích č. 4,5 a pomocnou přízí a pleteme 2 řady, dále pokračujeme přízí 
Murano Lace takto: krajové oko, 99 ok rubový žerzej, 1 oko lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej, krajové 
oko, takto pleteme 7 (9/11) řad. 
 
Zkrácené řady: 
V následující rubové řadě začneme se zkrácenými řadami následovně: na konci necháme 20 ok 
neupletených, obrátíme, upleteme 1 zdvojené oko a pleteme zpátky. V následující rubové řadě 
pleteme ještě přes 2 x 20 a 2 x 15 ok méně, otočíme, upleteme 1 zdvojené oko a podle vzoru pleteme 
zpátky. 
 
Prodloužené řady: 
Následně pracujeme prodloužené řady tak, že v každé následující rubové řadě pleteme 1 x přes 18, 
1 přes 15 a 3 x přes 20 ok víc, přičemž při obracení vždy upleteme 1 zdvojené oko. 
* pak pleteme 18 (20/22) řad přes všechna oka a pak pleteme opět celý blok s prodlouženými 
a zkrácenými řadami, jak je výše popsáno.  Od * do * opakujeme ještě 10 x. Na závěr pleteme ještě 
10 řad přes všechna oka a necháme je na jehlici. 
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Dohotovení: 
Otevřená oka našijeme pletacím stehem na začátek, přičemž pomocnou přízí vypářeme. 
Části pletené rubovým žerzejem leží nahoře. 10 ok na spodním okraji (= krajové oko, 8 ok rubový žerzej, 
1 oko lícový žerzej) přehneme dovnitř a přišijeme. Pro lem v pase nabereme z horního okraje z vnější 
strany 84 ok na jehlice č. 4 a pleteme 9 kruhových řad základním vzorem, pak 1 kruhovou řadu na 
jehlicích č. 6 a dále pak ještě dalších 9 kruhových řad opět na jehlicích č. 4 základním vzorem a oka 
uzavřeme. Gumu ustřihneme v potřebné šíři pasu a sešijeme na úzkých okrajích. Gumu položíme na lem 
z vnitřní strany, lem přehneme na polovinu dovnitř a přišijeme. 
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