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Model 16 Šála 
 
Materiál: Merino 160 značky Austermann, 100 % merino vlna  superfine, délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 
Spotřeba: 200 g barvy  229 graumeliert a 200 g barvy 219 pink 
 
Jehlice č. 3 + 5 značky  Schoeller + Stahl, 
Dutinkovač 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor 1: (zkušební  vzorek 25 ok a 34 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej na jehlicích č. 3 
Základní vzor 2: (zkušební vzorek 18 ok a. 22 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Pracovní postup: 
 
Plete se víc rovných pruhů, které jsou na závěr spolu propleteny v nepravidelných odstupech. 
 
1. pruh: 29 ok barvou grau na jehlicích č.  5 nahodit a plést 140 cm základním vzorem 2, pak oka 
uzavřít. 
2. pruh: 17 ok barvou grau nahodit a plést na jehlicích č. 3 140 cm základním vzorem 1, pak oka uzavřít. 
3. pruh: 17 ok barvou pink nahodit a plést na jehlicích č. 3 základním vzorem 1 cca 17 cm, pak střídavě 
17 cm barvou grau a barvou pink základním vzorem 1, do celkové délky cca 150 cm, pak oka uzavřít. 
4. pruh: 17 ok barvou pink na jehlicích č. 3 nahodit a plést základním vzorem 1 cca 17 cm, pak střídavě 
17 cm barvou grau a barvou pink základním vzorem 1, do celkové délky cca 50 cm, pak oka uzavřít. 
5. pruh: 12 ok barvou grau na jehlicích č. 3 nahodit a oka rozdělit takto: 3 oka obrace, 6 ok hladce, 3 
oka obrace. Těchto 6 ok křížíme do copánku v každé 10. řadě takto: 3 oka na pomocnou jehlici za 
práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, pleteme do výše cca. 150 cm, pak všechna 
oka uzavřít. 
Na dutinkovači vypracujte dvě dutinky – 1 x barva pinka 1 x barva grau v délce cca 200 cm. 
 
Dohotovení:  Podle fotografie pruhy mezi sebou volně zapleťte, pak jimi ještě propleťte dutinky. Dutinky 
by měly z obou konců mírně přečnívat ( cca 20 – 30 cm), nepravidelné odstupy. Na obou koncích šály 
konce pruhů sešijte dohromady. 
 
Zhotovte po 2 bambulích průměru 7 cm v barvě pink, grau a pink/grau a přišijte na konce dutinek. 


