
Model 7 Möbius - nákrčník 
Návrh: Gudrun Rossa 
 
Obvod: 120 cm 
Šířka: 16 cm 
 
příze barva  
Caleido 
značky Austermann 
85% alpaka (Baby) 
15% vlna 
délka návinu = ca. 95 m/ 50 g 

01 sibirien 
 

100 g 
2 klubka 
 
 
 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 10 délky 120 cm značky addi. 

Ostatní potřeby: značkovač ok. 

Möbius je do sebe zamotaný kruhový nákrčník – pletený do osmičky, je tedy zároveň viditelná 
přední i zadní strana. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 14 kruhových řad = 10×10 cm). Vzor rybí kosti pletený 
v kruhových řadách na jehlicích č. 10. 

1. kruhová řada: 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 kruhové řady splést anglicky hladce s prvním okem 
následující kruhové řady. 

1. řadu stále opakujeme. 

Pokud se někomu lépe plete obrace, lze splétat oka obrace. 

Pracovní postup 

Začneme na 360 na jehlicích č. 10 následovně: vytáhneme smyčku z konce klubka (přízi necháme 
cca 5 cm viset) Tuto smyčku natáhneme na jehlice a umístíme do poloviny kruhové jehlice (špičky 
jehlic visí dolů, konec příze také, pracovní příze jde zezadu dolů přes ruku a je Vámi z Vaší strany 
viděna za lankem jehlice).  

Levou špičku jehlice vedeme do smyčky (vznikne kruh / lanko je Vámi viděno za špičkou jehlice). 
Touto jehlicí jdeme pod lanko pod pracovní přízi a na jehlici tak nabereme 1 nahozeni, pak Vámi 
viděno jdeme s přízí před lanko a projdeme pod lankem, přes lanko a jdeme s pracovní přízí na 
špičku jehlice, jdeme přes přízi a přízí vytáhneme pod lankem k Vám. Těmito kroky se vždy vytvoří 
ihned 4 smyčky – 2 na „spodním“ a 2 na „horním“ lanku. 

Takto nabereme celkem 360 smyček (90×4). Začátek nesmí být příliš volný, ale také ne příliš 
stažený. Při příliš volném začátku jsou oka vidět jako dírky v hotovém šálu, při příliš utaženém 
začátku je upletení první řady velice těžké. 

Pak si označíme přechod řad značkovačem, kruhovou řadu uzavřeme, přičemž práci 1× 
přetočíme.  V 1. kruhové řadě pleteme oka hladce a v první polovině ještě střídavě tak, jak se oka 
jeví, kde se jeví hladce, tedy hladce, resp. anglicky hladce splétat, v druhé polovině leží oka již oka 
normálně na jehlici. Pleteme 10 kruhových řad vzorem. V následující řadě oka pleteme podle vzoru 
a současně uzavřeme. 
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