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Model 41 Šála a šátek 
 
Materiál: Palila značky Austermann 
100% polyester, délka návinu = cca. 395 m/ 25 g 
50 g barva 02 gold, po 25 g pro šál a šátek 
 
Šála 
ca. 35 cm široká a 150 cm dlouhá 
(upozornění – model je velice pružný!) 
 
Háček č. 4,5 – 5 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 5 obloučků do šířky a 5 řad do výšky = cca 10 x 10 cm) háčkujeme velice 
volně háčkem č. 4,5 – 5 
1. řada: 1 KS, * 3 RO přejít 2 RO začáteční řady, 1 KS * 
2. řada: 3 RO, * 1 KS do obloučku z RO předchozí řady, 3 RO *, končíme 2 RO, 1 DS do 1. KS 
3. řada: 1 RO, 1 KS, * 3 RO, 1 KS do obloučku z RO předchozí řady* 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
2. a 3. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
Začneme na 55 RO a háčkujeme základním vzorem, tj. v 1. řadě máme 18 obloučků z řetízkových ok. 
Po cca 150 cm od začátku (když je klubko u konce) práci ukončíme. 
 
Šátek 
 
Jehlice č. 4, 5 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 22 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej na jehlicích č. 4,5 velice volně 
 
Pracovní postup: 
 
Model se pleteme v obloukovém tvaru zkrácenými řadami. 
Začneme na 36 ok a pleteme základním vzorem 
* v každé 2. řadě necháme na levém okraji 5 x 6 ok neupletených, práci vždy otočíme s 1 nahozením, 
pleteme zpátky rubovou řadu. Po 10 zkrácených řadách pleteme opět přes všechna oka, přičemž 
nahození splétáme s následujícím okem hladce, aby nevznikly žádné dírky. Pak pleteme ještě 3 řady 
přes všechna oka. 
Od * stale opakujeme, dokud není klubko celé spotřebované, pak oka volně uzavřeme 
(pro ukončovací okraj potřebujete přízi v délce cca 1 m). 


