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Model 1 Souprava pletené šály, čepice a návleků  
 
Materiál: Murano značky Austermann - 51% vlna, 49% polyakryl, délka návinu = cca. 240 m/ 150 g  
Spotřeba: 450 g barva 33 weinbeere  
Jehlice č. 7 a  8 mm,  sada krátkých jehlic č. 7 mm a háček č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Zkušební vzorek: 15 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) lícovým žerzejem na jehlicích č. 7 (lícová řada hladce, 
rubová řada obrace, v kruhových řadách pleteme pouze hladce) 
 
Růžičkový vzor: (zkušební vzorek: 20 ok a 24 řad = 10 x 10 cm na jehlicích č. 7; 16 ok a 16 řad = 10 x 10 
cm na jehlicích č. 8) 
1. řada: krajové oko, * 3 oka obrace splést,  následující oko rozplést hladce na 3 oka (1 hladce, 
1 obrace, 1 hladce) *, krajové oko 
2. řada: obrace 
3. řada: krajové oko, * následující oko rozplést hladce na 3 oka (1 hladce, 1 obrace, 1 hladce) , 3 oka 
obrace splést, * krajové oko 
4. řada: obrace 
 
Vzor od * do * průběžně opakujeme, řady 1.  - 4. stále opakujeme 
 
 
Šála: Velikost: ca. 32 x 142 cm 
Začneme na 50  ok a pleteme růžičkovým vzorem. Po 28 řadách od začátku = ca 16 cm pracujeme 
první rozparek tak, že upleteme 13 ok, přidáme 1 oko jako krajové, práci otočíme a zbylá oka odložíme. 
Přes těchto 14 ok pleteme 10 řad a pak oka odložíme. Následně pleteme přes odložených 37 ok, 
přičemž na pravém okraji přidáme 1 oko jako krajové = 38 ok. Přes těchto 38 ok pleteme 10 řad a přízi 
odstřihneme. Pak pleteme opět přes všechna oka, přičemž přidaná 2  krajová oka opět ujmeme 
(1. krajové oko spleteme hladce s okem předcházejícím, druhé krajové oko spleteme hladce s okem 
následujícím). Pak pleteme 95 cm přes všechna oka. Následně pracujeme druhý rozparek stejně jako 
první rozparek, přičemž před spletením protáhneme 14 ok na jehlici prvním rozparkem, aby se šála 
do sebe zamotala. Pak pleteme ještě 28 řad a oka uzavřeme. Všechny okraje šály, tedy i rozparek 
obháčkujeme 1 řadou račích sloupků. 
 
Čepice:  
Začneme na 100 ok na jehlicích č. 7, oka spojíme do kruhu  a dále pleteme v kruhových řadách 
základním vzorem. Po 15 cm od začátku začneme ujímat: spleteme rovnoměrně 10 ok (tj. každé 
9. a 10. oko), 3 kruhové řady bez ujímání, 10 ok rovnoměrně splést (každé 7. a 8. oko), 1 řada 
bez ujímání, 10  ok rovnoměrně splést ( každé 6. + 7. oko). Dále pracujeme ujímání v každé kruhové 
řadě (v případě potřeby přejdeme na sadu krátkých jehlic), až nám na jehlicích zůstane posledních 
10 ok, kterými protáhneme přízi a oka stáhneme. Z okraje čepice nabereme 66 ok a pleteme růžičkový 
vzor na jehlicích č. 7 a přitom dáváme pozor, aby sudé řady byly na líci. Po 10 cm = 24 řad oka 
uzavřeme. 
 
Návleky:  
Začneme na 30 ok a pleteme růžičkovým vzorem na jehlicích č. 8. Po 25 cm od začátku = 40 řad 
přidáme oboustranně 1 oko. Dále ještě přidáváme v každé 6. řadě oboustranně 2 x 1 oko a v každé 
4. řadě oboustranně 6 x 1 oko. Po 52 cm od začátku oka uzavřeme. Návleky sešijeme, přičemž 
na předním okraji necháme po 6 cm pro palec 3 cm nesešité. Spodní i horní okraj i okraj otvoru 
pro palec obháčkujeme 1 řadou račích sloupků. 


