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Model 22 Nákupní taška 
 
Velikost: ca. 35 × 41 cm (bez držadla) 
 
Materiál: Filzi Effektcolor značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 50 m / 50 g 
Barva 303 jeans 650 g 
 
Jehlice : jehlice č. 7 + sada krátkých jehlic č. 7 značky 
Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 knoflík 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce:  12 ok a 18 řad = 10 × 10 
cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 7 
 
Základní vzor 2:  
Vroubek = líc i rub hladce na jehlicích č. 7 
 
Pracovní postup:  
 
Taška se plete napříč. 
 
Pro taškový díl nahodíme 60 ok a pleteme 120 cm základním vzorem 1. Pak oka poslední řady našijeme 
na počáteční řadu pletacím stehem. 
 
Pro horní okraj nabereme z krajových ok rovnoměrně 96 ok a pleteme 10 cm základním vzorem 2, pak 
oka uzavřeme. 
 
Pro dno tašky nabereme z krajových ok na druhé straně rovnoměrně 96 ok z vnitřní strany a oka 
rozdělíme následovně na krátké jehlice: 16 ok na 1. jehlici, 32 ok na 2. jehlici, 16 ok na 3. jehlici, 32 ok na 
4. jehlici. Pleteme 4 kruhové řady základním vzorem 1, pak začneme ujímat. 
 
5. kruhová řada: u 1. a 3. jehlice spleteme vždy 2 oka dohromady 
6. a 7. kruhová řada: bez ujímání 
8. kruhová řada: jako 5. řada 
9. a 10. kruhová řada: bez ujímání 
11. kruhová řada: jako 5. řada 
12. a 13. kruhová řada: bez ujímání 
14. kruhová řada: jako 5. řada 
 
Oka poslední kruhové řady sešijeme dohromady podle střihu. 
Pro ucha nahodíme po 130 okách a pleteme 10 cm rubovým žerzejem. 
 
Dohotovení: 
Ucha našijeme podle obrázku tak, že malý kousek přesahuje. 
Pro knoflíkovou smyčku uháčkujeme řetízek cca 24 cm dlouhý a našijeme ho podle obrázku. 
½ ucha sešijeme vždy nahoře pletacím stehem k sobě. Našijeme knoflík. 
Tašku vypereme v pračce podle základního postupu pro plstění. 
 
 
Taschenbeutel = tělo tašky 
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Model 23 Kabelka 
 
Velikost: ca. 35 × 31 cm (bez držadla) 
 
Materiál: Filzi Effektcolor značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 50 m / 50 g 
Barva 303 jeans 550 g 
 
Jehlice : jehlice č. 7 + sada krátkých jehlic č. 7 značky 
Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 1 knoflík 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce:  12 ok a 18 řad 
= 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 7 
 
Základní vzor 2:  
Vroubek = líc i rub hladce na jehlicích č. 7 
 
Pracovní postup:  
 
Taška se plete napříč. 
 
Pro taškový díl nahodíme 45 ok a pleteme 120 cm základním vzorem 1. Pak oka poslední řady našijeme 
na počáteční řadu pletacím stehem. 
 
Pro horní okraj nabereme z krajových ok rovnoměrně 96 ok a pleteme 10 cm základním vzorem 2, 
pak oka uzavřeme. 
 
Pro dno tašky nabereme z krajových ok na druhé straně rovnoměrně 96 ok z vnitřní strany a oka 
rozdělíme následovně na krátké jehlice: 16 ok na 1. jehlici, 32 ok na 2. jehlici, 16 ok na 3. jehlici, 32 ok 
na 4. jehlici. Pleteme 4 kruhové řady základním vzorem 1, pak začneme ujímat. 
 
5. kruhová řada: u 1. a 3. jehlice spleteme vždy 2 oka dohromady 
6. a 7. kruhová řada: bez ujímání 
8. kruhová řada: jako 5. řada 
9. a 10. kruhová řada: bez ujímání 
11. kruhová řada: jako 5. řada 
12. a 13. kruhová řada: bez ujímání 
14. kruhová řada: jako 5. řada 
 
Oka poslední kruhové řady sešijeme dohromady podle střihu. 
Pro ucha nahodíme po 90 okách a pleteme 7 cm rubovým žerzejem. 
 
Dohotovení: 
Ucha našijeme podle obrázku tak, že malý kousek přesahuje. 
Pro knoflíkovou smyčku uháčkujeme řetízek cca 24 cm dlouhý a našijeme ho podle obrázku. 
½ ucha sešijeme vždy nahoře pletacím stehem k sobě. Našijeme knoflík. 
Tašku vypereme v pračce podle základního postupu pro plstění. 
 
 
Taschenbeutel = tělo tašky 
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