
Model 14 Dámské pletené pončo 

Návrh: Helena Hammer 
 
Pro velikost 36-40 = údaje před závorkou, pro velikost 42-46 = údaje v závorce, pro velikost 48-50 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36-40 42-46 48-50 
Alpaca Tweed 
značky Scholler+Stahl 
26% alpaka 
21% vlna 
18% polyakryl 
18% polyester 
11% hedvábí 
6% polyamid 
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 

05 marine  
 
 
 
04 jeans 

200 g 
4 klubka 
 
 
100 g 
2 klubka 

300 g 
6 klubek 
 
 
100 g 
2 klubka 

400 g 
8 klubek 
 
 
150 g 
3 klubka 

 
Jehlice: jehlice č. 4,5 a pomocná jehlice na copánky značky addi. 

Vzor lemů: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 4,5. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 26 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 4,5. 

Copánek přes 6 ok hladce 

1. – 4. řada: 6 ok lícový žerzej; 
5. řada: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice 
hladce; 
6. řada: 6 ok obrace. 

_1. – 6. řadu stále opakujeme. 

Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce. 

Pracovní postup 

Přední díl 

Začneme na 114 (130) 146 ok barvou marine na jehlicích č. 4,5 a pleteme 5 řad a pleteme 5 řad 
vzorem lemů, dále pokračujeme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 5 ok vroubek, 102 (118) 
134 ok základní vzor, 5 ok vroubek, krajové oko.  Pro výstřih po 45 (55) 65 cm od začátku 
uzavřeme prostředních 74 ok. Nyní je přední díl uzavřený a pleteme dále zadní díl. 

Zadní díl 

V následující řadě uzavřených 74 ok nově nahodíme a přidáme do práce. Pleteme dále ve stejném 
rozdělení ok jako u předního dílu, posledních 6 řad pleteme vzorem lemů. Po 65 (75) 85 cm 
od začátku zadního dílu oka uzavřeme. 

Límec 

Začneme na 72 ok barvou jeans na jehlicích č. 4,5. Pleteme rubovou řadu obrace, dále 
pokračujeme v tomto rozdělení ok: krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 6 ok copánek, 2 oka rubový 



žerzej, 54 ok lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej, 6 ok copánek (= kraj, žádné krajové oko). Po 96 
cm od začátku otevřená oka poslední řady našijeme pletacím stehem na počáteční okraj. 

Dohotovení 

Límec na straně s krajovými oky našpendlíme na výstřih a přišijeme matracovým stehem. 
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