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Model 63 Dívčí kabátek 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 40 = čísla v závorce, pro velikost 42 = čísla za závorkou. 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze: Merino Mix značky Schoeller + Stahl 
51% merino vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 100 m / 50 g 
barva türkis 800 (800) 850 g 
 
Jehlice a háček: č. 5 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor 2: Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 5 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 
1. – 25. řadu stále opakujeme. 
U zadního dílu a rukávů se nedá copánkové křížení na začátku 1. MS plést, zde se tedy první copánkové 
křížení provede až na konci 1. MS a pak dále smysluplně v dalších MS. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2, příp. 3 hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce, příp. 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 110 (122) 134 ok a pleteme základním vzorem 2 v tomto rozdělení: krajové oko, 9 (10) 11 
x MS, krajové oko. 
Pro průramky ujímáme zdůrazněně po 32 (31) 30 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 4 x 2 a 20 
(26) 32 x 1 oko. Po 51 (54) 57 cm od začátku zbylých 54 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
 
Přední díly se pletou napříč. 
Začneme na 113 (122) 134 ok a pleteme základním vzorem 2 takto: krajové oko, začínáme 3 oky 
před MS, 9 (10) 11 x MS, krajové oko. Pro zkosení přidáváme na levém okraji práce v každé 4. řadě 
11 x 1 a v každé 6. řadě 7 x 1 (střídavě v každé 4. a 6. řadě 18 x 1) v každé 4. řadě 6 x 1 a v každé 
6. řadě 12 x 1 oko = 131 (140) 152 ok. Po 33 (35) 37 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.  
 
Rukáv: 
Začneme na 86 ok a pleteme základním vzorem 2 takto: krajové oko, 7 x MS, krajové oko. 
Po 16 cm od začátku pokračujeme základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě ujímáme rovnoměrně 38 (30) 
24 ok = 48 (56) 62 ok. Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 14. (10.) 8. řadě oboustranně 7 (8) 10 x 1 
oko = 62 (72) 82 ok. 
Pro raglán ujímáme zdůrazněně po 40 (36) 32 cm od základního vzoru 1 v každé 2. řadě oboustranně 
15 (20) 25 x 1 oko a střídavě v každé 2. a 4. řadě 6 x 1 oko. Po 75 cm od začátku zbylých 20 ok 
uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme raglánové a postranní švy 
matracovým stehem. (přičemž značky * ve střihu na sebe musí lícovat). Horní okraj předních dílu, rukávů 
a zadního dílu obháčkujeme 1 řadou račích sloupků. Nerovnosti vyrovnáme. 
Pro límec nabereme z háčkovaného okraje rovnoměrně 200 (208) 216 ok zevnitř a pleteme základním 
vzorem 1. Po 20 cm oka volně uzavřeme. Při přeložení límce je rubová strana nahoře. 
 

RT = zadní díl 
Ärmel = rukáv 
lnkes VT = levá část předního dílu 
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Model 64 Čepice 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Návrh: Ursula Remensperger 
 
Pro obvod hlavy cca 56 - 58 cm 
 
příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 07 petrol 200 g 
 
Jehlice: krátká kruhová jehlice č. 9 mm +12 mm + sada krátkých jehlic č. 12 mm značky Schoeller+Stahl 
 
Copánkový vzor: (vzorek práce: 11 ok = 8 cm široký) 
na jehlicích č. 9 
1. řada: krajové oko, 4 obrace, 1 hladce, 4 obrace, krajové oko  
2. řada: krajové oko, 4 hladce, 1 obrace, 4 hladce, krajové oko 
3. řada: stejně jako 1. řada  
4. řada: krajové oko, 2 oka na pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce, 1 obrace, 2 oka na pomocnou jehlici před práci, následující 2 oka hladce, pak oka 
z pomocné jehlice hladce, krajové oko. 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor : (vzorek práce 8 ok a 9 řad = 10 x 10 cm) 
Na jehlicích č. 12, pleteme v kruhových řadách 
1. řada.: * vpíchnout do 2. oka zezadu a uplést hladce, 1. oko zepředu uplést hladce, obě oka nechat 
sklouznout z jehlice * 
2. řada: hladce 
1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 11 ok a pleteme podle copánkového vzoru 56 cm, končíme plným vzorkem, pak oka 
uzavřeme. Začátek a konec dílu sešijeme plochým švem. 
Z horního okraje nabereme rovnoměrně 60 ok a pleteme 1 kruhovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
základním vzorem, pleteme 6 x MS do výšky (cca 14 cm). Pro ujímání pleteme v následujících 2 řadách 
střídavě 2 hladce splést, 2 hladce = 32 ok. 
Pak pleteme 3 kruhové řady hladce, přičemž oka rozdělíme po 8 okách na jehlici. V následující řadě 
splétáme vždy první a poslední oko z každé jehlice společně, až nám zbudou jen 4 oka pro jehlici. Přízi 
odstřihneme a oka přízí stáhneme a střed dobře zašijeme. 
 
Dohotovení: 
Zapošijeme všechny nitky. 
 
 
 
 
Pokračování…
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Model 65 Šála 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Návrh: Ursula Remensperger 
 
Šířka: cca 20 cm 
Délka: cca 180 cm  
 
příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 05 lila 400 g 
 
Jehlice: č. 15 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor : (vzorek práce 7 ok a 8 řad = 10 x 10 cm) 
1. řada.: * vpíchnout do 2. oka zezadu a uplést hladce, 1. oko zepředu uplést hladce, obě oka nechat 
sklouznout z jehlice * 
2. řada: hladce 
1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Uzlíčkový okraj: první a poslední oko pleteme hladce a krajová oka dobře utáhneme.  
 
Pracovní postup: 
Začneme na 16 ok a pleteme 5 řad vroubek (líc i rub hladce), pak pokračujeme základním vzorem 
180 cm, přičemž končíme 5 řady vroubkem. 
Pak oka volně uzavřeme. 
 
Třásně: 
Pro třásně si nastříháme 3 vlákna cca 70 – 100 cm dlouhé, přehneme je na polovinu a vždy po 9 kusech 
navážeme na úzké okraje šály. Vlákna rozdělíme na 3 x 2 a zapleteme je do libovolné délky, zafixujeme 
uzlem a zbytek příze odstřihneme. 


