Model 25 Ponožky
Velikost: 22-24, 30-32 a 38-40
Materiál: Lolita od fy Schoeller + Stahl
100% polyester, délka návinu = ca. 100 m / 50 g
Barva 1956 blau 50g nebo 1921 polar 50g nebo 1958
beige 50 g
Jehlice : Sada krátkých jehlic č. 4 od fy Schoeller + Stahl
Lem:
2 hladce, 2 obrace
Základní vzor: (Vzorek: 14,5 ok a 24 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 – hodně utahovat
Pracovní postup:
Postupujeme podle základního popisu a podle tabulky pro
Lolitu.
Výše nártu pro vel. 22-14 je cca 5 cm, pro vel. 30-32 je
cca 7 cm a pro velikost 38-40 je cca 9 cm.

Model 26 Ponožky
Velikost: 22-24, 30-32 a 38-40
Materiál: Big od fy Schoeller + Stahl
100% čistá vlna superwash, délka návinu = ca. 85 m / 50 g
Barva 7801 natur 50 g nebo 7860 himmel 50g nebo 7858 beige 100g
Materiál: La Ola Fashion od fy Schoeller + Stahl
100% polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g
Barva 315 natur 50 g nebo 311 himmel 50g nebo 306 nougat 50g
Jehlice : Sada krátkých jehlic č. 5 od fy Schoeller + Stahl, pomocná jehlice
Lem:
Přízí Big 2 hladce, 2 obrace
Základní vzor 1: (Vzorek: 19 ok a 28 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej na jehlicích č. 5
Základní vzor 2:
Copánkový vzor na jehlicích č. 5
4 hladce, v každé 4. řadě křížíme (2 oka dáme na pomocnou jehlici za práci, 2 hladce,
pak upleteme 2 odložená oka z pomocné jehlice hladce.)
Rozdělení: vel. 22-24 a 30-32: 1 hladce, 2 obrace, 4 oka copánek, 2 obrace, 4 oka copánek,
2 obrace, 1 hladce
Vel. 38-40: 2 obrace, 4 oka copánek, 2 obrace, 4 oka copánek, 2 obrace, 4 oka copánek, 2 obrace
Záložka:
Lícový žerzej přízí La Ola Fashion na jehlicích č. 5
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Pracovní postup:
Pleteme podle základního popisu a tabulky pro přízi Big. Výška záložky /výška nártu pro vel. 22-24
je cca 5 cm, pro vel. 30-32 je cca 7 cm a pro vel. 38-40 je cca 9 cm. Do délky pleteme ponožku
následovně: na jehlici č. 1 a 4 základním vzorem 1, na jehlici č. 2 a 3 základním vzorem 2.
Při lichém počtu ok přidáme pro copánek 1 oko.

Základní popis na ponožky:
Pracovní postup
Začneme na počet ok daný pro požadovanou velikost, oka rozdělíme na 4 jehlice a pleteme v
kruhových řadách. Mezi 1. a 4. jehlicí leží konec příze, zde je zadní střed ponožky.
Nárt pleteme do požadované délky příslušným vzorem, např. lemem 2 hladce, 2 obrace.
1. Výška paty
Oka na 2. a 3. jehlici necháme stát, patu pleteme pouze přes oka na 1. a 4. jehlici. Tato oka
nabereme na jednu jehlici a pleteme je lícovým žerzejem, dokud nedosáhneme určeného počtu ok
podle tabulky.
2. Zaoblení paty
Oka pro patu rozdělíme na třetiny a pleteme lícovým žerzejem zkrácenými řadami. První třetina
se uplete celá, druhá třetina se uplete až na poslední oko. Toto poslední oko hladce sejmeme,
následující oko upleteme hladce a přetáhneme ho skrz sejmuté oko, práci otočíme. Nyní sejmeme
1. oko, pleteme obrace až k poslednímu oku druhé třetiny, poslední oko druhé třetiny spleteme
obrace s následujícím okem, práci obrátíme. Takto postupujeme dál, až spotřebujeme všechna
postranní oka, pak je zaoblení paty hotovo. Pak pleteme ještě 1 lícovou řadu.
3. Nabrání ok z paty
Oka zaoblení paty rozdělíme na 2 jehlice, prostředek je začátek řady a zadní střed. Nyní nabereme
příslušný počet ok pro potřebnou velikost z krajových ok výšky paty.
Pleteme oka 2. a 3. jehlice a z krajových ok nabereme příslušný počet ok. Oka pleteme až
k zadnímu středu. V následující řadě se všechna nabraná oka upletou hladce anglicky.
4. Ujímání pro nárt
Nyní jsme dosáhli nejširšího místa nohy, na 1. a 4. jehlici je nyní víc ok než na jehlicích č. 2 a 3.
Tato oka opět v následujících řadách budeme ujímat tak, že pleteme klín. Pro tento klín se na konci
1. jehlice spletou 2 oka hladce a na začátku 4. jehlice 2 oka přehozeně (tj. 1 oko sejmeme, 1 oko
hladce a sejmuté oko přes ně přetáhneme), pak pleteme 1 řadu bez ujímání. Ujímání opakujeme
v každé další 2. řadě, dokud nemáme na jehlicích opět začáteční počet ok. Ponožku pleteme
do potřebné výše.
5. Ujímání pro špičku
Oka na 1. jehlici upleteme hladce až na poslední 3 oka, pak spleteme 2 oka hladce, 1 hladce.
Na 2. jehlici upleteme 1. oko hladce, pak 2 oka spleteme přehozeně, zbytek ok upleteme hladce.
Na 3. jehlici pleteme stejně jako na 1. jehlici, na 4. jehlici pleteme stejně jako na 2. jehlici. Ujímání
pleteme pro požadovanou velikost podle údajů v tabulce. Zbývajících 8 ok rozdělíme po 4 okách
na 2 jehlice a sešijeme pletacím stehem.
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Tabulka pro ponožky z příze Lolita
Velikost boty
Počet nahozených ok
Počet ok pro šířku paty
Počet řad pro výšku paty
Nabrání ok z obou stran paty
Délka nohy včetně paty až do
začátku ujímání v cm
Ujímání pro špičku po 1. ujímání
ve 3.řadě
V každé 2. řadě
V každé řadě
Délka nohy v cm

22-24
24
12
10
6
11 – 12

30-32
28
14
12
7
15 – 16

38-40
32
16
14
8
19 – 21

1x

1x

2x

1x
Až zbude 8 ok
15 – 16

2x
Až zbude 8 ok
20,5 – 22

2x
Až zbude 8 ok
26 - 27

22-24
30
15
10
7
11 – 12

30-32
34
17
12
8
15 – 16

38-40
40
20
14
9
19 – 21

2x

3x

3x

1x
Až zbude 8 ok
15 – 16

1x
Až zbude 8 ok
20,5 – 22

3x
Až zbude 8 ok
26 - 27

Tabulka pro ponožky z příze Big
Velikost boty
Počet nahozených ok
Počet ok pro šířku paty
Počet řad pro výšku paty
Nabrání ok z obou stran paty
Délka nohy včetně paty až do
začátku ujímání v cm
Ujímání pro špičku po
1. ujímání ve 3.řadě.
V každé 2. řadě
V každé řadě
Délka nohy v cm
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