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Model 117 Kid Silk a Palila 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámské šaty 
Návrh: Helena Hammer 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Kid Silk značky Austermann 
75% kid mohér, 25% hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
175 (175/200) g barva 02 schwarz 
 
Materiál Palila značky Austermann 
100% polyester, délka návinu = 395 m/ 25 g 
50 g barva 05 schwarz 
 
Jehlice č. 4, 4,5 a 5,5 mm značky Schoeller + Stahl  
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 18 ok a 27 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej jednoduchou přízí Kid Silk na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 18 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej dvojitou přízí Kid Silk na jehlicích č. 5,5 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 84 (91/98) ok přízí Kid Silk dvojitě na jehlicích č. 5,5 a pleteme základním vzorem 2 24 cm 
rovně. Pak pro postranní tvarování ujímáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 2. řadě 5 x 1 
oko, pak pleteme 4 cm = 8 řad rovně. Pak oboustranně přidáváme 1 oko a dále pak ještě v každé 
4. řadě oboustranně přidáváme 4 x 1 oko. 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 45 cm od začátku 3 (5/7) ok. Pro výstřih uzavřeme po 48 cm 
od začátku prostředních 12 ok a obě strany dopleteme odděleně. Po 65 cm od začátku zbylých 
33 (34/36) ok náramenice uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih rozdělíme práci po 45 cm od začátku pro vel. 36 a 42, pro 
vel. 38/40 prostřední oko uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme 
na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě 3 x 2 oka. Po 65 cm od začátku zbylých 33 (34/36) ok 
náramenice uzavřeme. 
 
Sukňový díl:  
Začneme na 185 (193/201) ok přízí Kid Silk jednoduchou na jehlicích č. 4,5 a pleteme 27 cm základní 
vzor 1. Pak oka uzavřeme. Druhý sukňový díl pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy. 
Pro porty na volány nahodíme 2 x po 8 okách přízí Palila a pleteme na jehlicích č. 4 lícovým žerzejem. 
Po 45 (49/53) cm oka uzavřeme. 
Pro porty na ramenní část nahodíme 4 x po 25 okách přízí Palila a pleteme na jehlicích č. 4 lícovým 
žerzejem. Po 16 (18/20) cm oka uzavřeme. 
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Volánky na sukňovém dílu vždy na horním okraji nařasíme tak, aby nahoře 4 cm přesahovaly. 
Vždy přišijeme jeden sukňový díl na spodní okraj předního a zadního dílu. Na volánky položíme vždy 
1 portu z Palily tak, že nahoře ještě cca 2 cm Kid Silku vykukují a přišijeme. 4 porty položíme kolem 
dokola 33 ok náramenice podle fotky, přitom je spodní okraj vždy ve výši zadního výstřihu (45 cm 
od začátku). Začátek a konec sešijeme.  Porty kolem dokola pod horním okrajem pevně našijeme, čímž 
se náramenice nařasí na šířku 8 (9/10) cm 
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