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Model 4 Plstěná taška s copánkovým držadlem 
 
Velikost: 40 x 30 cm (bez držadla) 
 
Materiál: Creativ+Filz značky Austermann, 100% vlna, délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
Spotřeba: 500 g barvy regenbogen 
 
Jehlice č. 9 + háček č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 velký knoflíky značky Austermann, Art. Nr. 71 0000, Æ 80 mm, barva 05 fuchsie 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 9 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) lícový žerzej dvojitou přízí na jehlicích č. 9 
(líc hladce, rub obrace) 
 
Taška je pletená dvojitou přízí, proto dávejte pozor, aby obě klubka začínala stejným barevným 
úsekem. 
 
Pracovní postup: 
 
Taška se skládá ze 3 dílů, které jsou pak k sobě sešity. 
Dvojitou přízí začneme na 16 ok a pleteme základním vzorem. Přidáváme v každé 16. řadě 
oboustranně 3 x 1 oko = 22 ok. Přes těchto 22 ok pleteme 40 řad a opět začneme ujímat následovně: 
v následující řadě ujímáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé další 16. řadě oboustranně 2 x 1 
oko. Po 136 řadách od začátku zbylých 16 ok uzavřeme. Tento díl upleteme celkem 3 x . 
 
Copánkové držadlo: Pro copánkové držadlo upleteme vždy nejdříve 3 dutinky, které pak spleteme 
do copánku. Pro dutinku začneme dvojitou přízí na 4 oka a pleteme 1 řadu hladce, pak posuneme 
tato 4 oka zpátky na začátek jehlice a znovu je upleteme hladce. Tento postup opakujeme tak dlouho, 
dokud dutinka neměří 1,40 m. 
 
Copánková spona: Dvojitou přízí začneme na 11 ok a pleteme 1. řadu: 1 oko obrace, 9 ok hladce, 
1 oko obrace. 2. řada: 1  oko hladce, 9 ok obrace, 1 oko hladce. 3. řada: 1 oko obrace, 3 oka 
na pomocnou jehlici dát za práci, 3 oka hladce, pak uplést oka z pomocné jehlice hladce, 3 oka 
hladce, 1 oko obrace. 4. řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 5. řada: 1 oko  obrace, 3 oka hladce, 3 oka 
na pomocnou jehlici dát za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 1 oko obrace. 
6. řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 3. – 6. řadu neustále opakujeme, dokud díl neměří 34 cm, pak oka 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 3 díly tašky sešijeme na podélné straně k sobě a přeložíme na polovinu. Pak uzavřeme 
oba postranní švy. Horní okraj obháčkujeme dvojitou přízí 1 řadou račích sloupků. Pak upleteme vždy 
ze 3 dutinek copánek a na začátku a na konci necháme cca 25 cm  nezapletených. Pak obě držadla 
přišijeme podle obrázku cca 8 cm od okraje na přední a zadní stranu tašky. Copánkovou sponu 
přišijeme na zadní stranu tašky doprostřed obou držadel cca 10 cm od horního okraje. Tašku vypereme 
v pračce při 40 stupních na plný prací program s pracím práškem. Velikost po zplstění cca 30 x 40 cm 
(bez držadel). 
Tašku vytáhneme do tvaru 
Knoflík našijeme doprostřed na konec spony. 


