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podzim-zima 2012-13: 211 – Pletené krátké pončo 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
Pro vel. 36/38 = údaje vlevo 
Pro vel. 40/42 = údaje vpravo 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Dione 
48% vlna, 48% polyakryl,  
4% polyamid,  
délka návinu = ca. 35 m/ 100 g 

01 lagune 
 

400 g 
4 klubka 
 

500 g 
5 klubek 
 

 
Jehlice č. 15 – 20 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 3 černé knoflíky, Ø ca. 3,5 cm 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 15 - 20 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor (vzorek práce: 4,5 oka a 8 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 15 - 20 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
Rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) 
 
Pracovní postup: 
Model se plete v jednom kuse. 
Začneme na 54 (58) ok a pleteme 4 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 48 (52) ok lícový žerzej, 1 oko rubový žerzej, krajové oko. 
 
Knoflíkové dírky: 
Na pravém okraji práce vypracujeme 3 knoflíkové dírky takto: po 12 (14) cm od začátku 3. oko (= 
obrace) uzavřeme a 1 nahodíme. Obě další dírky vypracujeme stejně vždy po 12 cm. 
 
Ujímání: 
Po 24 (26) cm od začátku začneme s ujímáním = označíme si 16. a 39. (17. a 42.) oko. Před označeným 
okem vždy splétáme 2 oka hladce, za druhým označeným okem vždy splétáme 2 oka přehozeně 
hladce. Toto ujímání opakujeme ještě 4 x v každé 2. řadě a 6. ujímání pak pracujeme v následující řadě 
(= rubové) = 30 (34) ok. 
 
Límec: 
Po 40 cm od začátku pokračujeme vzorem lemu, přičemž v 1. řadě ujmeme oboustranně 3 oka a dále 
pak ujímáme rovnoměrně rozloženo 3 oka (1 x na pravém předním díle spletením 4. a 5. oka, 1 x na 
zadním díle a 1 x na levém předním díle spletením 4. a 5. posledního oka) = 21 (25) ok. 
Po 15 cm od lemu oka volně uzavřeme. 
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