
Model 23 Dámské pletené pončo 
Návrh: Helena Hammer 
 
šířka: ca. 45 cm (nechá se na 60 cm natáhnout) 
délka: ca. 200 cm 
 
příze barva 36-42 
Cosy 
značky Schoeller + Stahl 
50% vlna, 
50% polyakryl 
délka návinu = ca. 85 m/ 50 g 

02 beige 500 g 
10 klubek 
 
 
 

 
Jehlice: č. 20 značky addi. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 4 oka a 8 řad = 10 x 10 cm). Patentový vzor trojitou přízí na jehlicích 
č. 20. 

1. řada: 3 oka patentový okraj, *1 oko sejmout obrace s 1 nahozením, 1 oko hladce*, končíme 
1 oko sejmout obrace s 1 nahozením, 3 oka patentový okraj; 

2. řada: 3 oka patentový okraj, * nahození splést hladce s následujícím okem, 1 oko sejmout 
obrace s 1 nahozením*, končíme s 1 nahození splést hladce s následujícím okem, 3 oka 
patentový okraj; 

3. řada: 3 oka patentový okraj, *1 oko sejmout obrace s 1 nahozením, nahození splést hladce 
s následujícím okem, *, končíme 1 oko sejmout obrace s 1 nahozením, 3 oka patentový 
okraj. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 3. řadu pleteme 1 x, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 

Patentový okraj 

• V lícových řadách pleteme první a poslední 3 oka následovně: 1 oko hladce, 1 oko 
sejmout obrace, přičemž přízi vedeme před prací, 1 oko hladce. 

• V rubových řadách pleteme první a poslední 3 oka následovně: 1 oko sejmout obrace, 
přičemž přízi vedeme před prací, 1 oko hladce, 1 oko sejmout obrace, přičemž přízi 
vedeme před prací. 

Pracovní postup 

Začneme na 21 ok na jehlicích č. 20 trojitou přízí italským začínáním a dále pokračujeme 
základním vzorem. Po cca 2 cm od začátku pleteme ještě 1 řadu hladce, 1 řadu obrace. 

Dohotovení 

Otevřená oka našijeme na pravý postranní okraj začátku pletacím stehem. 
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