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Model 49 Dívčí bolerko 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 40/42 = čísla za závorkou. Pokud je udaný pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti.  
 
Příze: Alpha značky Schoeller + Stahl 
70% polyakryl, 49% vlna, délka návinu = ca. 60 m / 50 g 
barva 28 fuchsie 400 (450) g 
 
Jehlice: č. 7 + 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 7 
 
Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) 
Copánkový vzor na jehlicích č. 8 podle rozkresu 1 a 2. 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách oka pleteme tak, jak se jeví. 
U rozkresu 1 pleteme 1. – 16. řadu 
U rozkresu 2 pleteme 1 x 1. – 24. řadu, pak stále opakujeme 9. – 24. řadu. 
 
Pracovní postup:  
Začneme na 106 (112) ok a pleteme základním vzorem takto: krajové oko, 2 (5) obrace, 5 x MS (přičemž 
střídavě MS vzoru 1 a vzoru 2), 2 (5) obrace, krajové oko. 
Po 45 (47) cm od začátku rovnoměrně přidáváme 31 ok = 137 (143) ok. 
Dále pokračujeme vzorem lemu, přičemž vypracujeme dvě vodorovné knoflíkové dírky následovně: 
po 4 řadách vzoru lemu pro 1. knoflíkovou dírku práci rozdělíme na 2 díly tak, že na pravém okraji práce 
je krajové oko a 3 oka vzoru lemu, práci otočíme a pleteme zpátky. Pak pleteme přes zbylých 133 (139) 
také 2 řady vzorem lemu. Pak opět pleteme přes všechna oka vzorem lemu. Po 23 (25) cm od lemu 
vypracujeme druhou knoflíkovou dírku stejně. Následně pak pleteme ještě přes všechna oka další 
3 řady vzorem lemu a po 25 (27) cm od lemu oka volně uzavřeme. 
 
Lemy rukávů 
Ze 45 (47) cm dlouhých stran základního vzoru nabereme po 52 (56) okách a uzavřeme je do kruhu. 
Pleteme 5 cm vzorem lemu, pak oka volně uzavřeme. (Lemy by měly díly lehce stahovat). 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a 
necháme uschnout. Přední díly položíme 
přes sebe podle obrázku. Límec přeložíme 
ven, našijeme knoflíky na x ve střihu. 
 
 
Vorderteil und Schalkragen  
= přední díl a šálový límec 
 
Rückenteil und Ärmel  
= zadní díl a rukáv 
 
 
 
pokračování… 
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Model 51 Čelenka 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro obvod hlavy cca 54 - 56 cm 
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 03 rot 100 g  
barva 04 pink 100 g 
 
Jehlice: č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: 
Vroubek na jehlicích č. 10, uzlíčkový okraj. 
 
Pracovní postup: 
Začneme po 4 okách barvou rot a 4 okách barvou pink a pleteme cca 56 – 56 cm základním vzorem 
(měřeno v nataženém stavu), pak oka odložíme. 
 
Dohotovení: 
Oba díly podle obrázku do sebe zamotáme a odložená oka barvou rot našijeme na počáteční řadu 
barvy pink a odložená oka barvy pink našijeme na odložená oka barvy rot pletacím stehem. 
 
 
 
 
Model 52 Návleky na ruce s palci 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Délka ca. 25 cm 
 
Příze: Merino Mix značky Schoeller + Stahl 
51% merino vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 100 m / 50 g 
barva 18 grau 100 g 
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 4 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor : (vzorek práce 24 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 68 ok a oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice (= 18, 16, 18, 16 ok pro jehlici) a oka 
uzavřeme do kruhu. Pleteme základním vzorem, přičemž ve 13. řadě rovnoměrně ujímáme 2 x 2 oka 
následovně: na začátku 1. jehlice 1 obrace, 3 hladce splést, dále základní vzor, když nám na 4. jehlici 
zbývá posledních 5 ok tak 1 hladce sejmout, 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 
1 obrace, 1 hladce. Pak ještě ujímáme 4 x v každé 12. řadě 2 x 2 oka = 48 ok. V 64. řadě přidáváme 
pro palec na místech ujímání oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně 5 x 1 oko 
a ta zapracujeme do základního vzoru = 60 ok. V 80. řadě 16 ok pro palec v rytmu vzoru uzavřeme 
a přes zbylých 44 ok pleteme 13 řad dál, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Druhý návlek pleteme stejně. 


