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Model 31 Mohérová štola 
 
Velikost v lehce nataženém stavu ca. 67 x 190 cm 
 
Materiál – Kid Silk značky Austermann, 75 % kid mohér, 25 % hedvábí,  
délka návinu = cca. 225 m/ 25 g 
125 g barva 07 grau 
 
Jehlice č.  4,5 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu A, B a C na jehlicích č. 4,5. Jsou zakresleny licové řady, od rubové řady 8  
se pletou první a poslední oka hladce. Všechna ostatní oka a nahození se pletou obrace. Celý šátek  
se plete s uzlíčkovými okraji. 
 
Pracovní postup:  Začneme na 107 ok a pleteme 2 řady hladce, pak pokračujeme podle rozkresu. 
Rubové řady 2, 4 a 6 pleteme hladce. Řady 57 – 136 (rozkres B) vytvářejí opakování vzoru do výšky, 
který pleteme celkem 5 x. Dále pokračujeme řadou 137 rozkresu C, rubové řady 168, 170 a 172 pleteme 
hladce, pak pleteme ještě 2 řady hladce a oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: zašijeme nitky, ale neodstřihujeme je ještě. Šátek namočíme do vlažné vody a velice 
opatrně vodu vymačkáme, přitom neždímáme. Pak šátek lehce vypneme, nejlépe na velkou froté 
osušku, kterou položíme přes postel a necháme uschnout. Po uschnutí odstraníme špendlíky  
a odstávající kousky nitek odstřihneme. 
 
 
 
Vysvětlivky 
 

 

Krajové oko 

Oko hladce 

Oko obrace 

nahození 

2 oka splést přehozeně (1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko 
 přes ně přetáhnout) 

2 oka hladce splést 

3 oka přehozeně splést (2 oka sejmout hladce jako při spletení hladce, 1 oko 
hladce a sejmutá oka přes ně přetáhnout) 

2 oka za práci a 1 oko před práci 
Následující 2 oka uplést hladce, pak 1 oko hladce a pak další 2 oka hladce  
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