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léto 2012: 177 – Letní háčkovaná průhledná halenka 
 
Pro velikost 36 
 
Materiál – Lina značky Austermann 
81% viskóza, 19% len, délka návinu = ca. 95 m/ 50 g 
300 g barva 02 schwarz 
 
Jehlice a háček č. 4 značky  Schoeller+Stahl. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor přední a zadní díl: 
1. řada (lícová): krajové oko, 2 oka hladce, 1 oko anglicky hladce = za zadní nit, 3 obrace, * 1 hladce, 
1 anglicky hladce, 4 obrace *, od * k * opakovat ještě 3 x, 1 anglicky hladce, 2 hladce, 1 anglicky 
hladce, 3 obrace, 1 anglicky hladce, 2 hladce, krajové oko. 
2. řada (rubová): anglicky pletená oka se pletou anglicky obrace, zbytek ok tak, jak se jeví.  
1. a 2. řadu neustále opakujeme, oka pletená obrace se na závěr nechají spadnout. 
 
Základní vzor rukávy: 
1. řada (lícová): krajové oko, 1 hladce, 1 anglicky hladce, 4 obrace, 1 anglicky hladce, 1 hladce, 
1 anglicky hladce, 1 obrace (zde si práci označíme), 1 anglicky hladce, 1 hladce, krajové oko. 
2. řada (rubová): oka pletená anglicky hladce se pletou anglicky obrace, zbytek ok tak, jak se jeví. 
1. a 2. řadu stále opakujeme, na závěr se oka pletená obrace nechají spadnout. 
 
Vzorek práce před spuštěním ok:  
10 ok a 24 řad = 10 x 10 cm 
 
Vzorek práce po spuštění ok: 
4 spuštěná oka = ca. 6 cm šířka 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 46 ok a pleteme rubovou řadu obrace a pak základním vzorem pro přední a zadní díl. 
Po 68 cm od začátku oka uzavřeme, přičemž všechna oka pletená obrace necháme spadnout. 
Současně vždy nahodíme nových 6 ok místo vedle sebe ležících 3 spuštěných ok a vždy nových 8 ok 
místo 4 vedle sebe ležících spuštěných ok a ihned je opět uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 46 ok a pleteme rubovou řadu obrace a dále pokračujeme základním vzorem. Po 48 cm 
od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany dopleteme odděleně. Na okraji výstřihu přidáme 
oboustranně 1 oko jako krajové. Po 6 řadách od začátku výstřihu nejdřív z obou stran prostředku 
necháme 1. obrace oko spadnout, místo něj nahodíme 2 nová oka a opět je ihned uzavřeme. V každé 
12. řadě opakujeme tento postup ještě 3 x, teď necháme ještě 3 x 1 obrace oko spadnout a místo něj 
nahodíme 2 nová oka, která ihned uzavřeme. Po 68 cm od začátku zbylých 20 ok pro náramenice 
uzavřeme, přičemž oka pletená obrace necháme spadnout. Současně vždy nahodíme nových 6 ok 
místo vedle sebe ležících 3 spuštěných ok a vždy nových 8 ok místo 4 vedle sebe ležících spuštěných ok 
a ihned je opět uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Rukávy se skládají vždy ze dvou stejných částí. 
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Levý rukáv přední strana: 
Začneme na 14 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pak základním vzorem. Po cca 12 cm 
od začátku (= 30 řad) vpravo vedle označeného oka obrace nahodíme 1 oko a toto oko dále pleteme 
obrace. V každé 30. řadě ještě přidáme 2 x 1 oko vpravo vedle označeného oka a pleteme ho nadále 
obrace = 17 ok. Po 48 cm od začátku oka pletená obrace necháme spadnout stejně jako u zadního 
dílu. 
 
Levý rukáv zadní strana: 
Začneme na 14 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pak základním vzorem. Po cca 12 cm 
od začátku (= 30 řad) vlevo vedle označeného oka obrace nahodíme 1 oko a toto oko dále pleteme 
obrace. V každé 30. řadě ještě přidáme 2 x 1 oko vlevo vedle označeného oka a pleteme ho nadále 
obrace = 17 ok. Po 48 cm od začátku oka pletená obrace necháme spadnout stejně jako u zadního 
dílu. 
 
Pravý rukáv pleteme stejně jako levý. 
 
Dohotovení: 
Rovné okraje rukávů obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků, pak je spojujeme k sobě cikcak linii takto: 
* 1 KS do levého okraje, 1 RO, 1 KS do pravého okraje, 1 RO, vzor mezi * neustále opakujeme. Sešijeme 
ramenní a rukávové švy. Postranní švy uzavřeme také háčkovanou cikcak linií, jak je výše popsáno, 
vsadíme rukávy. Výstřih obháčkujeme 1 kruhovou řadou KS a smyček následovně: * 1 KS, 1 RO, háček 
vpíchneme do následujícího oka, pak položíme prostředníček před přízí a vytáhneme do délky, 
1 nahození a protáhneme 1 smyčku, 1 nahození a protáhneme oběma smyčkami, prostředníček 
vytáhneme ze smyčky, vzor mezi * neustále opakujeme. 
 


