
Model 8 Letní pletená sukně z příze Skye 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 
42 = 2. údaj v závorce, pro velikost 44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 

příze barva 36 38/40 42 
Skye 
značky Schoeller+Stahl 
70% polyester 
30% viskóza 
Délka návinu = 200 m / 50 g 

01 weiß 
 

200 g 
4 klubka 
 

250 g 
5 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 5. 
 
Ostatní potřeby: guma 1,5 cm široká, 72 (80) 88 cm dlouhá. 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 15 ok a 20 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (v kruhových 
řadách stále hladce) na jehlicích č. 5. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 11 ok a 17 řad = 10 x 10 cm). Dírkový vzor s puštěnými 
oky, počet ok dělitelný 2, na jehlicích č. 5, pleteme volně. 

1. kruhová řada: *2 oka hladce splést, 1 nahodit*; 

2. kruhová řada: hladce; 

3. kruhová řada: *1 oko hladce, 1 nahodit*; 

4. kruhová řada: hladce, přičemž nahození necháme spadnout z jehlice; 

5. kruhová řada: *1 nahodit, 2 oka hladce přehozeně splést (= 1 oko hladce sejmout, 
1 hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout) *; 

6. kruhová řada: hladce; 

7. kruhová řada: stejně jako 3. řada; 

8. kruhová řada: stejně jako 4. řada. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 8. kruhovou řadu stále opakujeme. 
 
 
Pracovní postup 
 
Sukně se plete zespoda nahoru. 
 
Začneme na 198 (208) 216 ok na jehlicích č. 5 volně a oka uzavřeme do kruhu, začátek 
kruhové řady si označíme. Pleteme 1 kruhovou řadu obrace, dále pokračujeme základním 
vzorem 2. Po 40 cm od začátku pokračujeme základním vzorem 1. Po 58 cm od začátku 
spleteme vždy každé 2. a 3. oko = 132 (139) 144 ok a pleteme 1 kruhovou řadu hladce 
bez ujímání. V následující kruhové řadě spleteme vždy každé 6. a 7. (každé 9. a 10.) 
každé 23. a 24. oko hladce = 114 (126) 138 ok. 
 
Pro lem pleteme dalších 2 cm základním vzorem 1, pak pleteme pro přehyb 1 řadu obrace 
a pak ještě pleteme další 2 cm základním vzorem 1. Pak oka volně uzavřeme. (okraj lemu 
by měl být roztažitelný do šířky 88 (94) 100 cm, protože se sukně obléká přes boky 
bez zapínání. 
 



Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Gumu sešijeme do kruhu, lem 
sukně přeložíme na polovinu do rubu, vložíme do něj gumu a našijeme ho. 
 


