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Model 19 Letní minišaty 
 
Pro vel. 36 = čísla před závorku, pro vel. 38/40 = čísla v závorce, pro vel. 42 = čísla za závorkou. Pokud je 
udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Bahia značky Schoeller+Stahl 
50 % viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = cca. 106 m / 50 g 
barva 10 natur 300 (350) 350 g 
 
Materiál: Batika značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl (antibakteriální mikrovlákno) = cca. 130 m / 50 g 
barva 108 cappuccino 150 (200) 200 g 
barva 109 schilf 50 (100) 100 g 
 
Jehlice: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 16 ok a 26 řad = 10 x 10 cm). Dírkový vzor na jehlicích č. 4. 
Až k průramkům pleteme v kruhových řadách. 
1. řada: 1 nahodit, 2 hladce splést - střídavě 
2. řada: hladce 
3. řada: 1 nahodit, 2 přehozeně splést (1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout) - 
střídavě 
4. řada: hladce 
1. – 4. řadu neustále opakujeme 
 
Pak pleteme v normálních řadách: 
1. řada: krajové oko, 2 splést hladce * 1 nahodit, 2 hladce  splést*, končíme 1 nahodit, 1 hladce,  
krajové oko 
2. řada: obrace 
3. řada: krajové oko, *1 nahodit, 2 přehozeně splést*, končíme 1 nahodit, 2 přehozeně splést,  
krajové oko 
4. řada: obrace 
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Sled proužků: 
Průběh barev se může u každého modelu trošku lišit, protože se jedná o potištěnou přízi. 
* 10 řad natur, 2 řady cappucino, 2 řady natur, 2 řady cappucino, 2 řady natur, 10 řad cappucino, 2 
řady natur, 2 řady cappucino, 2 řady natur *, 2 řady schilf, 2 řady natur, 2 řady schilf, 2 řady natur, 10 řad 
schilf, 2 řady natur, 2 řady schilf ** = 56 řad 
Ještě jednou pracovat od * do ** = 112 řad 
Ještě jednou pracovat od * do * (= 34 řad) pracovat = 146 řad 
Následně od * do * průběžně opakovat až k náramenicím. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 156 (168) 180 ok a pleteme 1 řadu natur hladce, dále pokračujeme základním vzorem, 
podle sledu proužků v kruhových řadách. Pro postranní tvarování si na obou stranách označíme  
po 40 (42) 44 cm od začátku (78 (84) 90 ok přední díl a (78 (84) 90 ok zadní díl. Na těchto místech 
přidáme v následující řadě oboustranně 2 oka. Dále na stejných místech přidáváme vedle těchto 2 ok  
v každé 4. řadě 6 x 1 oko a přidaná oka zapracujeme do vzoru = 184 (196) 208 ok. Po 50 (52) 54 cm  
od začátku práci mezi oběma postranními oky, která byla po označení přidaná, rozdělíme. Tato oka 
dále pokračují jako krajová oka. Přední a zadní díl = po 92 (98) 104 okách. Nejdřív pleteme dál zadní díl, 
přičemž v 1. řadě přidáme 1 oko, aby nám vycházel vzor = 93 (99) 105 ok. Pro průramky přidáváme 
oboustranně v každé 4. řadě 10 x 1 a v každé 2. řadě ještě 10 x 1 oko vedle krajových ok = 133 (139)  
145 ok. Pro náramenice uzavřeme po 72 (74) 76 cm od začátku v každé 2. řadě 1 x 2 a 10 x 3 (9 x 3  
a 2 x 4) 6 x 3 a 5 x 4 oka. Po 80 (82) 84 cm zbylých 69 ok uzavřeme. Pak pleteme dál přes přední díl. 
Práci ukončíme stejně jako u zadního dílu. 
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Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem. Vytažená vlákna při střídání barev lehce zafixujeme šicím hedvábím. Průramky 
obháčkujeme volně 1 řadou krátkých sloupků barvou nature, přičemž zachycujeme vlákna ze střídání 
barev. Háčkovaný okraj musí být měkký, aby průramky pěkně seděly. 
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