Model 7 Krátká kápě
Velikost 36 – 42
Materiál: Lolita Stripes od fy Schoeller + Stahl
100% polyester (mikrovlákno), délka návinu = ca. 100 m
/ 50 g
Barva 902 caramel / rost 150 g
Materiál: La Ola Fashion od fy Schoeller + Stahl
100% polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g
Barva 317 mokka 100 g
Jehlice : Jehlice č. 8 od fy Schoeller + Stahl
Ostatní potřeby: ozdobné zapínání
Základní vzor: (Vzorek: 8 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)
Stále hladce na jehlicích č. 8 oběma přízemi dohromady
Pracovní postup:
Zadní díl:
Začneme na 55 ok a pleteme základním vzorem.
Po postranní zešikmení ujímáme v každé 8. řadě 4 x 1
oko. Pak v každé následující 2. řadě 8 x 2 oka. Po 35 cm od začátku uzavřeme zbývajících 15 ok.
Levý přední díl:
Začneme na 28 ok a pleteme základním vzorem. Postranní zešikmení pleteme na pravém okraji
stejně jako u zadního dílu. Pro krční výstřih uzavřeme na levém okraji po 26 cm od začátku 3 oka
a dále v každé následující 2. řadě ještě 1 x 2 a 3 x 1 oko. Celková výška dílu je 35 cm.
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.
Dohotovení:
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Švy sešijeme matracovým stehem jednou nití
La Ola Fashion, přičemž sešíváme jen za polovinu krajových ok, aby šev byl co nejvíc plochý.
Z krčního výstřihu nabereme 38 ok a pleteme 8 cm základním vzorem, pak oka uzavřeme.
Přišijeme ozdobné zapínání podle fota.
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Model 8 Pásek
Materiál: Limone od fy Schoeller + Stahl
100% bavlna (mako) mercerizovaná, opalovaná , délka návinu = ca. 125 m / 50 g
Barva 84 nuss 100 g
Háček : Háček č. 3,5 od fy Schoeller + Stahl
Ostatní potřeby: kroucená hedvábná šňůra v hnědé barvě
Základní vzor 1:
Krátké sloupky háček č. 3,5
Základní vzor 2:
Háčkujeme podle rozkresu. 1. a 2. řadu stále opakujeme.
Pracovní postup:
7 RO + 1 RO na otočení
1.ř.: 7 KS
2.ř. 9 KS (do počátečního a koncového KS háčkujeme 2 KS)
3.ř.: 11 KS
4.ř.: 13 KS
5.ř.: 15 KS
6.ř.: 17 KS
7.-11.ř.: 17 KS, žádné další přidávání.
Dále háčkujeme vzorem 2. Po 70 – 85 cm (podle potřebné délky pásku) háčkujeme vzorem 1.
4 řady háčkujeme 17 KS, pak v každé řadě ujímáme na začátku a konci řady 1 oko, až nám zbude
7 KS. Celou vnější stranu pásku obháčkujeme 1 řadu KS a 1 řadou račích sloupků.
Dohotovení:
Kroucenou hedvábnou šňůru přišpendlíme na okraje pásku těsně pod račí oka. Přišijeme
„neviditelně“ nití v barvě šňůry. Konce šňůry se mají uprostřed vzadu setkat proti sobě a opět
je důkladně nití obšijeme, aby se netřepily.
Pro vázačky upleteme 2 copy dlouhé 120 cm ze 12 vláken Limone. Vázačky přeložíme těsně vedle
středu, aby konce byly nestejnoměrně dlouhé. Takto složené vázačky smotáme do malého šneku
a přišijeme na přední díly.
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VYSVĚTLIVKY:
= RO – řetízkové oko
= DS – dlouhý sloupek
= KS – krátký sloupek
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