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Model 25 Pončo  
 
Pro velikost 36 – 42 
 
příze barva 36 – 42 
Ninette 
značky Schoeller + Stahl 
75% polyakryl 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 120 m / 100 g  

02 stein 900g 
9 klubek 
 

 
Jehlice: č. 8. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a16 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 8. 

1. a 2. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
3. řada: krajové oko, 1 obrace, *1 hladce, 1 obrace *, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, *1 hladce, 1 obrace*, končíme s 1 hladce, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Začneme na 81 ok na jehlicích č. 8 a pleteme základním vzorem. Po 70 cm od začátku pleteme dál 
přes pravých 41 ok pravého předního dílu dál, zbylých 40 ok odložíme. Po 150 cm od začátku 41 ok 
pravého předního dílu uzavřeme. Nyní rozpleteme ze 41. oko pravého předního dílu (= zadní střed) ještě 
1 oko a přidáme odložených 40 ok a pleteme levý přední díl základním vzorem dál. Po 150 cm 
od začátku oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Přízi v zadním středu schováme tak, aby nevznikla žádná dírka. Na spodní okraje navážeme podle 
obrázku třásně, hotová délka je cca 20 cm. 
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Model 26 čepice 
 
Pro obvod hlavy 54 – 56 cm 
 
příze barva  
Ninette 
značky Schoeller + Stahl 
75% polyakryl 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 120 m / 100 g  

02 stein 100 g 
1 klubko 
 

 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 8. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 8. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 8. 

1. kruhová řada: hladce; 
2. kruhová řada: obrace; 
3. a 4. kruhová řada: 1 obrace, 1 hladce. 

1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Začneme na 50 ok na jehlicích č. 8, která rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a uzavřeme do kruhu, 
pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku pokračujeme dál základním vzorem, přičemž v 1. kruhové 
řadě přidáme rovnoměrně 6 ok = 56 ok. Po 20 cm od začátku pokračujeme dál vzorem lemu 
a začneme s ujímáním následovně: 
1. kruhová řada: každé 3. a 4. oko splést hladce = 42 ok; 
2. a 3. kruhová řada: bez ujímání; 
4. kruhová řada: každé 2. a 3. oko splést hladce = 28 ok; 
5. kruhová řada: bez ujímání; 
6. kruhová řada: stále splétáme 2 oka hladce = 14 ok; 
7. kruhová řada: stále splétáme 2 oka hladce = 7 ok. 
Zbylými 7 oky protáhneme přízi, stáhneme je a zapošijeme. 
 
Dohotovení: 
Zhotovíme bambuli o průměru 9 cm a našijeme ji. 
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