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Dámská ručně pletená taška 
 
Model 11 z ručně pletací příze Filzi a Zarina značky Schoeller+Stahl 
 
Šířka: 35 cm 
Výška:  25 cm 
Hloubka:  7 cm 
 
příze barva  
Filzi 
100% vlna, 
délka návinu: 
ca. 50 m / 50 g 

04 marine 
 
 

900 g 
18 klubek 
 
 

Zarina 
94% polyakryl 
  6% polyester 
délka návinu: 
ca. 15 m/ 100 g 

06 smaragd 100 g 
1 klubko 

 
Jehlice: jehlice č. 7 – 8 a háček č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 12 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 7 – 8. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 7 ok a 9 řad = 10 x 10 cm) 
KS háčkem č. 8. 

1. řada: * do tenkého černého okraje příze Zarina vpíchneme přízí  Filzi a z 1 okénka uháčkujeme 
1 KS, od * stále opakujeme; 
2. a 3. řada: KS přízí Filzi; 
4. řada: přízi Zarina na okraji vedeme do výšky přes 1 okénko, pak * vpíchneme do 1 KS předešlé 
řady a následujícího okénka příze Zarina, příze Zarina leží za prací a uháčkujeme 1 KS, od * stále 
opakujeme; 
5. a 6. řada: KS přízí Filzi; 
7. řada: stejně jako 4. řada, jen příze Zarina leží před prací. 

2. – 7. řadu stále opakujeme. Přízí Zarina se háčkuje tedy v každé 3. řadě, třásně leží potom vždy na 
lícové straně. 
 
Pracovní postup: 
 
Pro přední a zadní stranu začneme po 58 okách přízí Filzi na jehlicích č. 7-8 a pleteme základním 
vzorem 1 35 cm a oka uzavřeme. Pak začneme na 10 ok přízí Filzi na jehlicích č. 7-8 a pleteme 35 cm 
pro pravý boční díl, 48 cm pro dno, 35 cm pro levý boční díl a 130 cm pro ucha tašky v jednom kuse, 
pak oka uzavřeme. 
 
Klopa tašky: 
Začneme na 25 RO přízí Filzi a háčkujeme základním vzorem 2. Po 18 řadách práci ukončíme. 
 
Dohotovení: 
Přední a zadní díl na sebe položíme rubem. Mezi ně naháčkujeme díl pro pravý boční díl, dno a levý 
boční díl 1 řadou krátkých sloupků, háčkovací okraj leží venku. Ukončovací řadu ucha tašky našijeme 
nahoře na boční díl. 
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Rozměry tašky před zplstěním: 
Šířka: ca. 48 cm, výška: ca. 35 cm, hloubka: ca. 10 cm. 
 
Plstění: 
Klopa tašky se neplstí zároveň s taškou v pračce. Zbytek tašky plstíme v pračce na 40°. Pak tašku dobře 
natáhneme do tvaru a vycpeme novinami. Pokud taška nemá po zplstění správné rozměry, 
opakujeme zplstění v pračce ještě jednou. Po uschnutí našijeme na tašku klopu. 
 
Základní návod plstění viz: 
 
http://pleteni.eu/navody-na-pleteni-a-udrzba/navod-na-plsteni-rucne-vyrobenych-upletu-v-pracce.htm  


