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Ručně pletený nákrčník 
Návrh Eva Varpio 
 
Model 132037 z ručně pletací příze Softy značky Austermann 
 
Délka: 240 cm 
Výška: 40 cm 
 
příze barva  
Softy 
98% vlna, 
2% polyamid  
Délka návinu = ca. 
53 m/ 50 g 

16 orange 550 g 
11 klubek  

 
Jehlice č. 12 a háček č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Ostatní potřeby: 4 knoflíky 
 
Vzor lemu: Na jehlicích č. 12. 

1. řada (lícová): krajové oko, 2 hladce, * 4 obrace, 3 hladce, od * opakujeme 3 x, končíme 4 
obrace, krajové oko; 

2. řada (rubová): krajové oko, 2 obrace, * 4 hladce, 3 obrace, od * opakujeme 3 x, končíme 4 
hladce, 2 obrace, krajové oko. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 8 ok a 12 řad = 10 x 10 cm)  
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 12. Jsou znázorněny jen lícové řady. Pokud není ve vysvětlivkách 
uvedeno jinak, tak v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace. Patentové oko 
(P) pleteme v 1. řadě hladce. V následujících řadách pak tak, jak je uvedeno ve vysvětlivkách. 1. a 2. 
řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 31 ok na jehlicích č. 12 a pleteme 10 cm vzorem lemu, přičemž začneme 1 rubovou 
řadou. Dále pokračujeme základní vzorem. 
 
1. průramek: 
Po 105 cm od začátku uzavřeme prostředních 13 ok a v následující řadě je znovu nahodíme. 
 
2. průramek: 
Po dalších 30 cm ještě jednou uzavřeme prostředních 13 ok a v následující řadě je znovu nahodíme. 
Po 230 cm od začátku pokračujeme dále vzorem lemu. 
 
Knoflíkové dírky: 
Po 235 cm od začátku vypracujeme 4 knoflíkové dírky následovně: 4 oka uplést, * 2 uzavřít, 5 ok uplést, 
od * opakujeme 3 x, 2 oka uzavřít, 4 oka uplést. V následující řadě uzavřená oka nahradíme nově 
nahozenými. Po 240 cm od začátku oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Průramky obháčkujeme háčkem č. 10 1 řadou krátkých sloupků a našijeme knoflíky. 



rozkres

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

= krajové oko 

 = 1 nahodit 

 = 2 hladce splést 

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

 = 1 patentové oko: v rubové řadě 1 oko sejmout obrace s nahozením, v lícové 
řadě oko a nahození hladce splést. 


