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léto 2012: 22 – Pletená dámská halenka 
 
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: Bahia značky Schoeller+Stahl 
50% viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 50 m / 50 g 
barva 10 natur 500 (550) 600 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 17 ok a 31 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. 
1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Halenka je pletená napříč v jednom kuse. Začíná se na levém postranním švu 132 (134) 136 cm 
širokém. 
Začneme na 228 (232) 236 ok a pleteme základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 2 (4) 
6 ok lícový žerzej, 20 x MS, končíme 2 oky po opakování vzoru, 2 (4) 6 ok lícový žerzej, krajové oko. 
Po 23 (25) 27 cm od začátku rozdělíme práci pro výstřih uprostřed a levou polovinu práce 
= 114 (116) 118 ok uzavřeme. Přes zbývajících 114 (116) 118 ok pleteme zadní díl dál, přičemž 
na levém okraji práce přidáme 1 oko jako krajové = 115 (117) 119 ok. Pro zadní krční výstřih pleteme 
rovně přes 18 cm dál. Pak nahodíme pro pravý přední díl 114 (116) 118 ok a přidáme 115 (117) 
119 ok zadního dílu, přičemž v 1. řadě přidané oko zadního dílu spleteme s posledním okem 
předního dílu =228 (232) 236 ok. Pleteme 23 (25) 27 cm rovně, pak oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení:  
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní šev přes 40 cm 
matracovým stehem.  Pro lemy nahodíme 11 ok a pleteme vzorem lemu 170 (172) 174 cm, pak oka 
uzavřeme. Lem našijeme na přední okraje, na zadní výstřih, přičemž po 30 cm na začátku 
a na konci necháme volných na zavazování a při našívání přední okraje rovnoměrně nařasíme 
na 46 (47) 48 cm. Pro lemy rukávů nahodíme po 11 okách a pleteme 46 (48) 50 cm vzorem lemu. 
Okraje lemu našijeme na průramky, přičemž díl rovnoměrně nařasíme podle délky lemu, 
na ramenou o něco víc než v průramku. 
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