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Dámská ručně pletená čepice
Model 24a z ručně pletací příze Pebble značky Schoeller+Stahl
Pro obvod hlavy 54 – 56 cm
příze
Pebble
77% polyakryl,
15% vlna,
8% polyamid
Délka návinu
= 37 m / 50 g

barva
05 schwarz

spotřeba
100 g
2 klubka

Jehlice: sada krátkých jehlic č. 10 značky Schoeller + Stahl
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10.
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)
Rubový žerzej (v kruhových řadách pleteme pouze obrace) na jehlicích č. 10.
Pracovní postup:
Začneme na 36 ok na jehlicích č. 10, která rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a uzavřeme do kruhu,
pleteme 4 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. kruhové řadě
rovnoměrně přidáme 8 ok = 44 ok.
Pleteme 22 kruhových řad základním vzorem, pak začneme s ujímáním následovně:
23. kruhová řada: každé 3. a 4. oko obrace splést = 33 ok;
24. kruhová řada: bez ujímání;
25. kruhová řada: každé 2. a 3. oko obrace splést = 22 ok;
26. kruhová řada: vždy 2 oka obrace splést = 11 ok.
Zbylými oky protáhneme přízi a stáhneme a zapošijeme.
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Dámská ručně pletená šála
Model 24b z ručně pletací příze Pebble značky Schoeller+Stahl
Šířka: ca. 23 - 24 cm
Délka: ca. 180 cm
příze
Pebble
77% polyakryl,
15% vlna,
8% polyamid
Délka návinu
= 37 m / 50 g

barva
03 kürbis

spotřeba
300 g
6 klubek

Jehlice: jehlice č. 10 značky Schoeller + Stahl
Základní vzor: (vzorek práce 6 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)
Patent na jehlicích č. 10.
1. řada (rubová): krajové oko, * 1 hladce, 1 obrace, od * stále opakujeme, končíme 1 hladce,
krajové oko;
2. řada: krajové oko, * 1 oko sejmout s nahozením obrace, 1 hladce, od * stále opakujeme,
končíme 1 okem sejmout s nahozením obrace, krajové oko;
3. řada: krajové oko, * 1 oko s nahozením předchozí řady hladce splést, 1 oko s nahozením
obrace sejmout, od * stále opakujeme, končíme 1 okem sejmout obrace s nahozením, krajové
oko;
4. řada: krajové oko, * 1 oko sejmout s nahozením obrace, 1 oko splést s nahozením předchozí
řady hladce, od * stale opakujeme, končíme 1 okem sejmout obrace s nahozením, krajové oko.
3. a 4. řadu stale opakujeme.
Pracovní postup:
Začneme na 17 ok a pleteme základním vzorem. Po 180 cm od začátku oka uzavřeme.
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