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Model 25 Mini šaty  
 
Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 38/40 údaje 
v závorce, pro vel. 42 údaje za závorkou. Pokud je uvedený 
jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Batika značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl (antibakteriální mikrovlákno), délka návinu 
= ca. 130 m / 50 g 
barva 102 fuchsie 350 (400) 450 g 
 
Jehlice: č. 3, 3,5 a 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu v pase:  na jehlicích 3,5 - 1. řada: krajové oko, 
1 hladce, *2 obrace, 2 hladce splést, 1 nahodit*, od * do * 
neustále opakujeme, 2 obrace, 1 hladce, krajové oko 
2. a všechny další řady: žebra tak jak se jeví (2 hladce, 
2 obrace). Poslední řadu pleteme stejně jako 1. řadu. 
 
Vzor pro lemy: vroubek = stále hladce (2 vroubky) 
na jehlicích 3. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10×10 
cm). Lícový žerzej na jehlicích č. 4. 
 
Ažurový vzor: (vzorek práce: 23 ok a 35 řad = 10×10 cm) .Pleteme podle rozkresu na jehlicích 
č. 4. 1.–10. řadu neustále opakujeme. Vzor rozdělíme od středu, pokud už nám na krajích dál 
nevychází, pleteme dál lícovým žerzejem, příp. vroubkem. 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést, 
dále základním vzorem, na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. Toto zdůrazněné ujímání používáme u ujímání na bocích, 
průramcích a výstřihu. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 117 (127) 135 ok a pleteme 1×vzor pro lemy, pak pokračujeme ažurovým 
vzorem takto: krajové oko, 7 (2) 6 hladce, 5 (6) 6× MS, 8 (3) 7 hladce, krajové oko. Po 15 cm 
od začátku pleteme dále základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně 
oboustranně po 21 cm od začátku 1 oko a dále pak ještě střídavě v každé 4. a 6. řadě oboustranně 
12×1 oko = 91 (101) 109 ok. 
Po 46 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 3 vzorem lemu  v pase, přičemž v poslední 
řadě základního vzoru ujmeme 1 (3) 3 oka, pleteme 1×1. (dírkovou) řadu a další řady žebrovým 
vzorem. Po 7 cm pleteme ještě 1×1. řadu a následující rubovou řadu pleteme opět na jehlicích č. 4 
a dále pokračujeme základním vzorem. Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 
8. řadě od základního vzoru 5×1 oko vedle krajového oka = 100 (108) 116 ok. 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 68 cm od začátku 4 oka a dále pak zdůrazněně ujímáme 
v každé 2. řadě oboustranně 9 (13) 17×1 oko = 74 ok. 
Pro zadní krční výstřih uzavřeme po 84 (85) 86 cm od začátku prostředních 16 ok a obě strany 
dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme oboustranně na vnitřním okraji v každé 2. řadě 
ještě  1×8, 1×4, 1×2 a 2×1 oko. Po 88 (89) 90 cm od začátku zbylých 13 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: pleteme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 70 (71) 72 cm 
od začátku prostředních 8 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme 
oboustranně na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 1×5 a 1×2 oka a dále pak zdůrazněně 
ujímáme 13×1 oko. Po 88 (89) 90 cm od začátku zbylých 13 ok uzavřeme. 
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Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
Pro lemy průramků nabereme z okrajů průramků 90 (94) 98 ok a pleteme 1×vzor lemu. 
Pro lem výstřihu nabereme z výstřihu 146 ok a pleteme 1×vzor lemu. 
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