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Model 44 Letní minišaty 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel. 38/40 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaji, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Algarve supershine značky Austermann  
75% bavlna, mercerizovaná  opalovaná, 25 % viskóza, délka návinu = cca. 100 m / 50 g 
500 (550) g barva 01 weiss 
 
2 kruhové jehlice č. 4, háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: bílý zip 25 cm značky Prym  
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 22 ok x 28 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme v kruhových řadách na jehlici č. 4 
1. řada.: * 1 hladce, 1 nahodit, 2 hladce, 2 oka přehozeně splést (1 oko hladce sejmout, 1 hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout), 1 hladce, 2 hladce, 1 nahodit, 1 hladce* = 11 ok = 1 MS 
= opakování vzoru. Vzor mezi * neustále opakujeme. 
2. řada.: všechna oka i nahození pleteme hladce. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Křidélkový vzor:  
Pleteme v normálních řadách na jehlicích č. 4 
1. řada: * 1 hladce, 1 nahodit, 2 oka přehozeně splést, 1 hladce, 2 oka hladce splést, 2 hladce, 
1 nahodit, 1 hladce* = 11 ok = 1 MS = opakování vzoru 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
2. řada: všechna oka a nahození pleteme obrace. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor : (vzorek práce: 22 ok a 27 řad = 10 x 10 cm)  
Na jehlicích č. 4 
1. řada: * 1 nahodit, 5 hladce, 2 oka hladce splést, 5 hladce* = 12 ok = 1 MS 
2. řada a všechny další rubové řady: všechna oka a nahození pleteme obrace 
3. řada: hladce 
5. řada: * 5 hladce, 2 oka hladce splést, 5 hladce, 1 nahodit* 
7. řada: hladce 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 8. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Spodní volán:  
Začneme na 209 (220) ok a uzavřeme do kruhu, začátek kruhové řady si označíme. Pleteme 3 kruhové 
řady hladce, pak pokračujeme vzorem lemu = 19 (20) x MS. Po 7 cm vzoru lemu pleteme 1 řadu 
dírkového vzoru takto: 2 oka přehozeně splést, 1 nahodit. Dále pokračujeme hladce. Po 16 cm 
od začátku oka necháme na jehlici a neuzavíráme. 
 
Horní volán:  
Na nové kruhové jehlici začneme na 209 (220) ok a pleteme stejně jako spodní volán, jen po vzoru 
lemu pleteme jen 3 řady hladce. Horní volán položíme přes spodní volán, přičemž dbáme na to, 
aby označení začátku kruhových řad ležela na sobě. Pak splétáme postupně vždy 1 oko z horní 
a spodní jehlice v jedno hladce. Pak pleteme 3 řady hladce a pak díl rozdělíme na dvě části, 
tj. pro přední díl 104 (110) ok a pro zadní díl 105 (110) ok. 
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Zadní díl: 
Přidáme 1 (0) oko po straně = 106 (110) ok. První a poslední oko pleteme jako krajová. 
Pak pokračujeme základním vzorem takto: krajové oko, 4 (6) ok hladce, 8 x MS, 4 (6) hladce, krajové 
oko. Po 12 řadách ujímáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě oboustranně v každé 6. řadě 11 x 1 
oko = 82 (86) ok. Po dalších 12 cm přidáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě oboustranně v každé 
6. řadě 3 x 1 oko = 90 (94) ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 78 (81) cm od začátku prostředních 22 ok a obě strany dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě oboustranně 1 x 7 a 1 x 3 oka. 
Po 80 (83) cm celkové délky zbylých 11 (13) náramenice uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Přidáme 1 (0) oko po straně = 106 (110) ok. Ujímání a přidávání a průramky pleteme stejně jako 
u zadního dílu. Pro výstřih uzavřeme po 62 (65) cm od začátku prostředních 18 ok a obě strany 
dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně ještě 5 x 2 a 2 x 1 oko. 
Po 80 (83) cm celkové délky zbylých 11 (13) náramenice uzavřeme. 
 
Křidélkové rukávky:  
Začneme na 58 ok a pleteme 2 řady lícovým žerzejem, pak pokračujeme křidélkovým vzorem takto: 
krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést, 4 x MS, 1 hladce, 1 nahodit, 2 hladce, 2 oka přehozeně 
splést, 1 hladce, krajové oko. Po cca 7 cm od začátku oka odložíme. Druhý rukávek upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Sešijeme náramenice. Sešijeme postranní švy matracovým stehem, 
přičemž na levém postranním švu necháme cca 25 cm otvor 
pro všití zipu. Průramky obháčkujeme 2 řadami krátkých sloupků, 
odložená oka rukávků přišijeme na 2 řady krátkých sloupků, 
přičemž z ramenního švu v šířce 14 cm do hloubky. V levém 
postranním švu našijeme zip přímo pod průramkem. Výstřih 
obháčkujeme 2 řadami krátkých sloupků. Pak z přední části ok 
nabereme 120 ok a pleteme 12 řad hladce, pak všechna oka 
volně uzavřeme. 
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