
Model 4 Protahovací šála 
Návrh Johanna Schwarz 
 
Delší podélná strana: 100 cm 
Kratší podélná strana: 50 cm 
Šířka: 25 cm 
 
 
příze barva  
Merino 160 EXP 
značky Austermann 
100% vlna (superfine) 
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 

229 grau 
 

100 g 
2 klubka 
 
 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 4 značky addi. 

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic. 

Základní vzor 

Vzorek práce 21 ok a 34 řad = 10 x 10 cm u lícového žerzeje. Lícový žerzej (líc hladce, rub 
obrace) a vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 4. 

Zdvojené oko  

Příze leží před prací a do prvního oka vpíchneme jako při pleten obrace. Oko zvedneme na pravou 
jehlici a přízi utáhneme pevně dozadu, čímž se oko stáhne z jehlice a leží tak zdvojeně na jehlici. 
Příze se musí pevně utáhnout dozadu, aby nevznikla žádná dírka. Následující oko musíme také 
dobře utáhnout. Když pak pleteme přes zdvojené oko, vpichujeme do obou částí ok a oka 
spleteme podle vzoru. 

Pracovní postup 

Začneme na 210 ok na jehlicích č. 4 a pleteme 4 řady vroubkem. Pak si označíme 57. oko 
(počítáno od levého okraje). Dále pokračujeme zkrácenými řadami následovně: 

1. řada (lícová řada): krajové oko, 208 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (rubová řada): 1 zdvojené oko, 208 ok obrace, 1 oko zůstává na jehlici, otočit; 
3. řada (lícová řada): 1 zdvojené oko, 207 ok hladce až ke zdvojenému oku, toto zůstává na 

jehlici, otočit; 
4. řada (rubová řada): 1 zdvojené oko, 205 ok obrace, 1 x (zdvojené oko a 1 oko) zůstává na 

jehlici, otočit; 
5. řada (lícová řada): 1 zdvojené oko, 204 ok hladce až ke 2. zdvojenému oku, toto 2. 

zdvojené oko zůstává na jehlici, otočit; 
6. řada (rubová řada): 1 zdvojené oko, 202 ok obrace, 1 oko, 2 x (zdvojené oko a 1 oko) 

zůstává na jehlici, otočit. 
Princip 5. a 6. řady 3 x opakujeme, přičemž na levé straně zůstává vždy o 1 zdvojené oko navíc, 
na pravé straně je vždy 1 oko mezi zdvojenými oky. 

Vypracování 1. rozparku: 

13. řada (lícová řada): Postupujeme podle principu 5. řady až k označení (57. levé začáteční oko) 
pleteme hladce. 12 ok obrace a přitom je uzavřeme. Dále pleteme až ke zdvojenému oku, práci 
otočíme. Označovač ok posuneme o 2 oka doleva (55. levé začáteční oko). 



14. řada (rubová řada): Postupujeme podle principu 6. řady. Na místě uzavřených ok nově 
nahodíme 12 ok, která v následující řadě (lícové) pleteme obrace. Končíme podle principu 6. řady. 
Dále pleteme 12 řad podle principu 5. a 6. řady. 

Vypracování 2. rozparku: 

Pleteme podle principu 13. řady, ale od 55. levého začátečního oka pleteme 10 ok obrace a 
zároveň je uzavřeme. Označovač ok posuneme o 2 oka doleva (53. levé začáteční oko) Dále 
pokračujeme podle principu 14 řady, pak pleteme dalších 12 řad podle principu 5. a 6. řady. 

Vypracování 3. rozparku: 

Pleteme podle principu 13. řady, ale od 53. levého začátečního oka pleteme 8 ok obrace a zároveň 
je uzavřeme. Označovač ok posuneme o 2 oka doleva (51. levé začáteční oko) Dále pokračujeme 
podle principu 14 řady, pak pleteme dalších 12 řad podle principu 5. a 6. řady. 

Vypracování 4. rozparku: 

Pleteme podle principu 13. řady, ale od 51. levého začátečního oka pleteme 6 ok obrace a zároveň 
je uzavřeme.) Dále pokračujeme podle principu 14 řady, pak pleteme dalších 10 řad podle principu 
5. a 6. řady. 

V následující lícové řadě pleteme přes všechna oka, přičemž zdvojená oka splétáme hladce. V 
rubové řadě pleteme také oka hladce, přičemž zdvojená oka splétáme hladce. K vytvoření hezčího 
zakulacení na přechodu obou zkosených stran přidáme po 1 oku = 212 ok. Pleteme přes 212 ok a 
pleteme 4 řady vroubkem. Pak oka volně uzavřeme. 

Tip: po každém 3. oku 1 oko přidat a zároveň hned uzavřít. 

Dohotovení: 

Šál napaříme velice opatrně napařovací žehličkou přidrženou nad úpletem do požadovaného 
tvaru. 
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