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Model 105 Subito 
– návod a pracovní postup na ruční pletení a háčkování 
 
Límec 
Návrh: Dori Dietz 
 
Šířka: ca. 26 cm 
Obvod: ca. 88 cm 
 
Materiál Subito značky Austermann 
53% vlna, 47% polyakryl, délka návinu = ca. 24 m/ 150 g 
300 g barva 06 fuchsia 
 
Jehlice: č. 20 mm 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: ca. 2,5 oka a 4 řady= 10 x 10 cm, volně pleteno na jehlicích č. 20 
1. řada (rubová): obrace 
2. řada (lícová): krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit*, od *neustále opakujeme, končíme 1 okem 
hladce, krajové oko 
3. řada (rubová): obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout 
Pleteme hladká krajová oka, každé oko se plete 
2. a 3. řadu stále opakujeme 
 
Pracovní postup: 
Začneme velice silnou pomocnou přízí – případně mnohonásobnou tenčí přízi na 9 ok. Pak pleteme 
přízí Subito základním vzorem. Po cca 88 cm od začátku otevřená oka přišijeme pletacím stehem 
na počáteční oka, přičemž pomocnou přízí vypářeme. Pokud nemáte jehlu s tak velkým očkem, 
použijte spínací špendlík. 
Tak silná příze se špatně zapošívá, ale můžete si pomoci malým trikem, abyste přízi čistě začistili bez 
zbytečně silných míst. A to tak, že začátek i konec příze rozdělíte na jednotlivá tenčí vlákna a ty pak 
jednotlivě zapošijete. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Taška 
Návrh: Dori Dietz 
 
Délka: ca. 34 cm 
Výška bez držadla: ca. 32 
 
Materiál Subito značky Austermann 
53% vlna, 47% polyakryl, délka návinu = ca. 24 m/ 150 
 750 g barva 06 fuchsia 
 
Háček č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor (vzorek práce: ca. 6 krátkých sloupků KS a 6 řad = 10 x 10 cm) háčkem číslo 12. 
Krátké sloupky 
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Smyčkové oko: 
Stejně jako KS, jen s touto změnou: 
Vpíchnout, vytáhnout přízí (foto 1) a vytvořit z ní cca 7-8 cm dlouhou smyčku před prací (foto 2). Pak 
zadní nit smyčky mezi posledním okem a touto smyčkou pod háčkem protáhnout úplně dopředu (foto 
3 a 4), zbývající přízí na háčku uháčkovat jako krátký sloupek (foto 5 a 6). 
 
Smyčkový vzor: 
1. řada: 1 KS, 12 smyčkových ok, 1 KS, 1 RO na otočení 
2. řada: 14 KS, 1 RO na otočení 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
Začneme uprostřed dna tašky. 
14 RO, 1 RO na otočení a háčkujeme 3 řady KS (= ½ dna tašky) 
Pak háčkujeme 12 řad smyčkovým vzorem a pak ještě 1 řadu KS (= 1. polovina tašky). Práci ukončíme. 
Pak háčkujeme opět z počáteční řady 14 KS a 1 RO na otočení, 2 řady KS, 12 řad smyčkovým vzorem, 
1 řadu KS (= 2. polovina tašky). Práci ukončíme. 
 
Dohotovení: 
Poloviny tašky sháčkujeme KS. 
Pro držadlo háčkujeme 2 RO a 1 RO na otočení a háčkujeme 90 cm základním vzorem, pak práci 
ukončíme. Držadlo přišijeme na tašku. 
Tak silná příze se špatně zapošívá, ale můžete si pomoci malým trikem, abyste přízi čistě začistili 
bez zbytečně silných míst. A to tak, že začátek i konec příze rozdělíte na jednotlivá tenčí vlákna a ty 
pak jednotlivě zapošijete. 
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