
Model 12 Návleky 
Návrh: Helena Hammer 
 
Velikost ca. 20×20 cm 
 
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 

01 silber 50 g 
1 klubko 

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

10 silber 
 

50 g 
1 klubko 

 
Jehlice: č. 10 a háček č. 6 značky addi. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 13 ok a 9 řad = 10×10 cm). Vzor rybí kosti dvojitou přízí (po 1 vláknu 
od obou přízí) na jehlicích č. 10 

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 

Začneme na 18 ok na jehlicích č. 10 a pleteme základním vzorem 14 řad do výšky, dále pak 
pleteme 3 další řady, přičemž v 1. řadě z těchto 3 řad začínáme 2. řadou základního vzoru tak, 
že rub vzoru nyní je na líci. Oka uzavřeme. 

Dohotovení 

Sešijeme počáteční a uzavírací řadu matracovým stehem. Horní okraj obháčkujeme trojitou přízí 
(2 vlákna přízí Delgada + 1 vlákno přízí Alpaca Tweed) háčkem č. 6 následovně: 

1. kruhová řada: přízí navážeme, 4 RO, 16 DDS, kruhovou řadu uzavřeme pevným okem 
do horního RO. 

2. kruhová řada: 1 RO, *1 RO, 1 KS*, přičemž vpichujeme mezi 2 DDS 1. kruhové řady, vzor 
mezi * stále opakujeme, končíme 1 RO, 1 pevným okem do 1. RO. 

 



Zkratky 

• RO – řetízkové oko 
• KS – krátký sloupek 
• DDS – dvakrát nahozený dlouhý sloupek 
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