
© 2011 www.pleteni.eu 
     všechna práva vyhrazena strana 1 

 



© 2011 www.pleteni.eu 
     všechna práva vyhrazena strana 2 

 

Model 11 Tílko 
 
Pro vel. 36= čísla před závorku, pro vel. 38/40 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí 
pro obě velikosti 
 
Materiál: Spray značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
Barva 02 jeans 100 (150) g 
 
Materiál: Limone značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna opalovaná mercerizovaná, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
Barva 06 weiß 100 (100) g 
 
Jehlice: č. 3 + 3,5 a háček č. 3 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 29 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace přízí Spray na jehlicích č. 3 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 3,5 
 
Sled proužků: 4 řady jeans, 2 řady weiss střídavě 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka hladce splést, dále základním vzorem, na 
levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 oko 
hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
 
Začneme na 94 (103) ok a pleteme vzor lemu 3 cm, pak pokračujeme základním vzorem. Pro postranní 
tvarování ujímáme zdůrazněně v 9. řadě od lemu a dále pak v každé 6. řadě oboustranně celkem 7 x 1 
oko. Pak oboustranně přidáváme v každé 8. řadě 2 x 1 a v každé 6. řadě 5 x 1 oko. 
Pro průramky uzavřeme po 41 cm od začátku oboustranně 2 (4) oka a v každé další 2. řadě ještě 
zdůrazněně ujímáme oboustranně 8 (10) x 1 oko = 74 (75) ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 54 cm od začátku prostředních 46 (47) ok a obě strany dokončíme odděleně. 
Pro zakulacení ujímáme na vnitřním okraji zdůrazněně oboustranně ještě 5 x 1 oko, zbylé řady pleteme 
rovně. Po 60 (61) cm od začátku zbylých 9 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme jako zadní díl. Postranní tvarování a průramky pleteme stejně jako u zadního dílu. Pro výstřih 
uzavřeme po 41 cm od začátku prostředních 10 (11) ok a obě strany dopleteme odděleně.  
Pro zakulacení ujímáme zdůrazněně na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě oboustranně 23 x 1 oko. 
Zbylé řady pleteme rovně. Po 60 (61) cm od začátku zbylých 9 ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy matracovým 
stehem. Výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků barvou jeans a 1 řadou barvou weiss. Průramky 
obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků barvou jeans. 
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Model 11a Letní šála 
 
Šířka: ca. 7 cm 
Délka: ca. 150 cm  
 
Materiál: Novela značky Schoeller+Stahl 
50% bavlna, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 01 weiß 150 g 
 
Jehlice: č. 4,5 a háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor: 
Na jehlicích č. 4,5 
 
1. řada: 3 hladce, 2 obrace, 2 hladce anglicky splést (tj. za zadní nit), 2 nahodit, 2 obrace, 3 hladce 
 
2. řada: 3 hladce, 2 hladce, 1 obrace, první nahozené oko obrace a druhé nahozené oko hladce 
uplést, 1 obrace, 2 hladce, 3 hladce. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Uzlíčkový okraj: první a poslední oko se plete pořád hladce a důkladně ho utahujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 16 ok a pleteme 20 cm základním vzorem, pak začneme přidávat a to ve 2. řadě 
základního vzoru mezi prvními 4 oky (3 + 1 krajové oko) a okem hladce přidáme 1 oko z příčné nitě.  
Levý okraj se plete rovně bez přidávání. Tento postup opakujeme v každé 4. řadě 8 x = 10 ok hladce, 
1,10 m plést, pak začneme s ujímáním – tj. splétáním 2 ok hladce na stejném místě a ve stejných 
odstupech. Přes zbylých 16 ok pleteme ještě 20 cm, pak oka volně uzavřeme. 
 
Uzlíčkové třásně:  
V prostředku šály složíme sklad. Z tohoto skladu navážeme 5 – 7 různě dlouhých třásní.  
Háčkem č. 3,5 háčkujeme takto: háčkujeme od středu libovolně řetízek, 1 krátký sloupek vpíchnout 
zpátky do 5. RO a háčkem vpíchnout zepředu skrz vzniklou smyčku a přízi protáhnout pevným okem, 
dále pokračujeme řetízkovými oky, 4 – 6 x opakujeme. Uzlíčky by neměly být všechny ve stejné výšce. 
Na druhé straně postupujeme stejně. 


