
Model 11 Pončo 
Návrh: Helena Hammer 
 
Pro velikost 36. 
 
příze barva  
Alpaca Tweed 
značky Scholler+Stahl 
26% alpaka 
21% vlna 
18% polyakryl 
18% polyester 
11% hedvábí 
6% polyamid 
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 

09 greige 
10 silber 
 

po 150 g 
po 3 klubkách 
 
 
 

Delgada 
značky Austermann 
57% vlna 
43% viskóza 
délka návinu = ca. 110 m/ 50 g 

01 silber 100 g 
2 klubka 

 
Jehlice: č. 10 a 20 značky addi. 

Ostatní potřeby: vatová vycpávka pro límec. 

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

Základní vzor 1: (vzorek práce 9,5 a ca. 13 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub 
obrace) dvojitou přízí (1 vlákno Alpaca Tweed + 1 vlákno Delgada silber) ma jehlicích č. 10. 

Základní vzor 2: (vzorek práce ca. 7,5 oka a 8 řad = 10 x 10 cm). Vzor rybí kosti trojitou přízí 
(po 1 vláknu od všech 3 barev) na jehlicích č. 20. 

1. řada (lícová): krajové oko, 2 oka anglicky hladce splést, přičemž z jehlice necháme 
sklouznout pouze první z těchto obou ok, znovu * 2 oka anglicky hladce splést (tedy to 
právě ponechané oko s okem následujícím), přičemž opět necháme z jehlice sklouznout 
opět jen první oko z obou ok. Vzor od * stále opakujeme, poslední zbylé oko před krajovým 
okem hladce, krajové oko. 

2. řada (rubová): krajové oko, 2 oka obrace splést, přičemž z jehlice necháme sklouznout 
pouze první z těchto obou ok, znovu * 2 oka obrace splést (tedy to právě ponechané oko s 
okem následujícím), přičemž opět necháme z jehlice sklouznout opět jen první oko z obou 
ok. Vzor od * stále opakujeme, poslední zbylé oko před krajovým okem obrace, krajové 
oko. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Pracovní postup 

Začínáme od límce na 68 ok dvojitou přízí (1 vlákno Alpaca Tweed + 1 vlákno Delgada silber) 
na jehlicích č. 10 a pleteme základním vzorem 1. Po 35 cm od začátku pro sedlo pokračujeme 
dále na jehlicích č. 20 trojitou přízí a přitom přidáme rovnoměrně 8 ok = 76 ok, v rubové řadě 
pokračujeme v pletení základním vorem 2, po 10 cm oka volně uzavřeme. 

Pro spodní díl začneme na 76 ok trojitou přízí na jehlicích č. 20 a pleteme základním vzorem 2. 
Po 29 cm od začátku pleteme ještě další 3 řady na jehlicích č. 10, přičemž v 1. řadě z těchto 3 řad 
začínáme 2. řadou základního vzoru, takže rubová strana vzorku je na lící. Pak oka na jehlicích 
č. 10 pevně uzavřeme. 



Dohotovení 

Sešijeme šev límce a sedla. Šev leží v zadním středu. Límec přehneme na polovinu dovnitř 
a volně naplníme vatovou vycpávkou a našijeme. Límec prošijeme uprostřed napříč švem 
z pevných ok, aby nám vznikly 2 „buřtíky“. Pak přiložíme spodní díl tak, že zadní střed leží 
na předním středu, přední díl leží nahoře. Na sedle si označíme místa k našití spodního dílu 
na předním a zadním díle (podle střihu * a °). Strany spodního dílu mezi označeními našpendlíme 
a našijeme. Z okraje začáteční řady spodního dílu a 16 cm sedla nabereme celkem 84 ok trojitou 
přízí a pleteme na jehlicích č. 20 3 řady základním vzorem 2, tak že rubová strana vzoru leží 
na líci. Pak oka volně uzavřeme. Sešijeme švy. 
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