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léto 2012: 9 – Dámské pletené minišaty 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Novela značky Schoeller+Stahl 
50% bavlna, 50 % polyakryl, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 06 mandarine 350 (350) 400 g, barva 03 rot 50 g, barva 15 lila 50 g 
 
Jehlice: kruhová jehlice č. 4 a háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 20 ok a 27 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 4  
1. řada: (rubová): obrace 
2. – 7. řada: lícový žerzej (lícová řada hladce, rubová řada obrace) 
8. řada:* 2 obrace, 2 obrace sejmout, přitom příze leží za prací * 
9. řada: * 2 hladce, 2 obrace sejmout, přitom příze leží před prací * 
10. – 17. řada: lícový žerzej 
18. řada: *2 obrace sejmout, přičemž příze leží za prací, 2 obrace * 
20. – 27. řada: lícový žerzej 
Vzor mezi * neustále opakujeme, pleteme 1. – 27. řadu 1 x, pak opakujeme stále 2. – 27. řadu. 
 
Sled proužků vzor lemu: 
1. - 7. řada: barva mandarine 
8. - 17. řada: barva lila 
18. - 27. řada: barva rot 
Pleteme 1 x 1. - 27. řadu, pak stále opakujeme 2. - 27. řadu. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 19 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu barvou mandarine na jehlicích č. 4. 
Jsou znázorněny jen lícové řady, stejně jako 8. a 16. rubová řada. Ve zbývajících rubových řadách 
pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace. Prázdná okénka nemají žádný význam. Slouží jen 
pro lepší přehlednost rozkresu. 
1. – 16. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 82 (90) 98 ok dvojitou přízí barvou mandarine a pleteme vzorem lemu podle sledu proužků. 
Po 22 cm od začátku (končíme barvou mandarine) oka uzavřeme. Barvou mandarine háčkujeme 
1 řadu krátkých sloupků na ukončený okraj dílu. Z této řady nabereme na jehlice 92 (100) 108 ok barvou 
mandarine a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem a oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 11 (12) 13 x MS, končíme oky za MS, krajové oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme vždy po 5 cm oboustranně 5 x 1 oko = 82 (90) 98 ok. Pleteme dále 
rovně. Po 35 cm od základního vzoru začneme s přidáváním pro rukávy takto: oboustranně v každé 
2. řadě přidáváme 6 x 1, 6 x 2 a 2 x 4 oka = 134 (142) 150 ok. 
Po 69 (70) 71 cm od začátku základního vzoru odložíme oboustranně pro náramenice v každé 2. řadě 
3 x 10 ok. Po 72 (73) 74 cm od základního vzoru odložíme ještě po 18 (22) 26 okách, které patří 
k náramenici a zbylých 38 ok výstřihu uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 58 (59) 60 cm od základního vzoru 
prostředních 16 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení ujímáme v každé 2. řadě 
na vnitřním okraji 11 x 1 oko. Celková délka dílu je 72 (73) 74 cm od základního vzoru. 
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Dohotovení: 
Otevřená oka náramenice sešijeme pletacím stehem, přitom sešíváme tak pevně, že ramenní šev 
stáhneme na šířku cca 16 (18) 20 cm. Díly vytáhneme do tvaru a lehce napaříme. Sešijeme lem 
a postranní švy matracovým stehem. 
Pro krční lem obháčkujeme výstřih jednou řadou krátkých sloupků barvou mandarine, lila a rot a přitom 
dbáme na údaje ve střihu. Pro ramenní sponu háčkujeme barvou rot 18 řetízkových ok + 1 na otočení 
a háčkujeme krátké sloupky. Po 24 (26) 28 cm položíme sponu na rameno a uzavřeme do kruhu. Kruh 
přišijeme na vnějších okrajích v krajových okách na přední a zadní díl pevně, přičemž je ramenní šev 
uprostřed. Druhou sponu uháčkujeme stejně. 
 


