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Model 1 Dámský kabátek  
 
Pro velikost 36/38 = čísla vlevo, pro velikost 40/42 = čísla 
vpravo. Pokud je udán jen jeden údaj, platí pro všechny 
velikosti. 
 
Materiál: Big Ball Spezial značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 180 m / 200 g 
barva 26 braun 600 g 
 
Jehlice: č. 12 značky Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: 1 velký dřevěný nebo kokosový knoflík 
 
Lem: střídavě 1 hladce, 1 obrace 
 
Základní vzor: (vzorek: 7 ok a 9 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce 1 krajové oko, 
1 hladce, 2 hladce splést, dále základní vzor, na levém okraji 
práci 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 32 / 37 ok a pleteme 18 cm lem. Pak pleteme 2 řady obrace žerzejem 
a dále pokračujeme základním vzorem. Pro průramky uzavřeme oboustranně po 36 cm od začátku 
1 x 1 oko a dále pak ujímáme v každé další 2. řadě oboustranně 3 / 4 x 1 oko a přitom pracujeme 
zdůrazněné ujímání = 24 / 27 ok. Po 56 / 58 cm od začátku zbylá oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: začneme na 17 / 20 ok a pleteme 18 cm lem. Pak pleteme 2 řady obrace 
žerzejem a dále pokračujeme základním vzorem.  Pro výstřih uzavřeme po 18 cm od začátku 
na levém okraji práce 1 x 1 oko a dále pak v každé další 6. řadě  5 x  1 oko. Průramky pracujeme 
na pravém okraji stejně jako u zadního dílu. Po 56 / 58 cm od začátku uzavřeme zbylých 7 / 9 ok 
náramenice. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: začneme na 24 / 27 ok a pleteme 12 cm 
lem, pak pleteme 2 řady obrace žerzejem a dále 
pokračujeme základním vzorem. Pro rukávovou 
kouli uzavřeme oboustranně po 29 cm od začátku 
1 x 1 oko a dále pak v každé další 2. řadě 
oboustranně 4 x 1 oko a přitom pracujeme 
zdůrazněné ujímání a na závěr pak ještě uzavřeme 
oboustranně 3 x 2 oka. Po 45 cm od začátku 
zbylých 2 / 5  ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme 
stejně. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme 
uschnout. Vsadíme rukávy. Švy sešijeme tenčí přízí 
matracovým stehem. Pro šálový límec nabereme 
rovnoměrně z výstřihu 90 / 94 ok a pleteme lem 
zkrácenými řadami, přičemž vždy otáčíme práci s 1 nahozením následovně: 1 řadu pleteme přes 
57 / 61 ok, pak pleteme zpátky přes 24 / 28 ok. Pak pleteme oboustranně v následujících řadách 
přes 11 x 3 ok víc (přičemž vždy nahozená oka splétáme s oky před nebo po, aby nevznikly žádné 
dírky). Pak ještě pleteme 2 řady lem přes všechna oka a další 2 řady obrace žerzejem. Pak oka 
uzavřeme. Našijeme knoflík na levý přední díl ve výši 2 řad obrace žerzejem. 
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Model 3 Háčkovaná šála se smyčkami 
 
délka cca. 120 cm 
 
Materiál: Big Ball Funny značky Schoeller+Stahl 
100% polyester (mikrovlákno), délka návinu = cca. 80 m / 200 g 
barva 04 anthrazit nebo 03 rubin nebo 01 natur nebo 104 marmor  nebo 101 beige cca. 60 g 
 
Háček: č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: řetízková oka háčkem č. 6 
 
Pracovní postup:  
Po jedné bambulce utvoříme první smyčku s tenčím úsekem příze a uháčkujeme 1 řetízkové oko. 
Pak * po následující třetí bambulce uháčkujeme z tenčího úseku příze 2 řetízková oka *, od * do * 
neustále opakujeme. Pro délku cca 120 cm potřebujete cca 60 g příze. Můžete délku šály libovolně 
prodloužit, pak se samozřejmě zvyšuje rovnoměrně spotřeba materiálu. 
 
 


