
Model 14 Letní pletený top a nákrčník z příze Kendy 
 
Top: Pro velikost 36/38 = údaje v závorce, pro velikost 40/42 = údaje v závorce, 
pro velikost 44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí 
pro všechny velikosti. 
 
Nákrčník: šíře cca. 20 cm, obvod cca. 120 cm. 
 

Příze barva 36/38 40/42 44/46 nákrčník 
Kendy 
značky Schoeller+Stahl 
51% bavlna 
45% polyakryl 
4% polyamid 
Délka návinu = ca. 180 m / 100 g 

08 orchidee 
 
 

200 g 
2 klubka 
 
 

300 g 
3 klubka 
 

300 g 
3 klubka 
 
 

100 g 
1 klubko  
 

 
Jehlice: č. 5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 15 řad = 10 × 10 cm), na jehlicích č. 5. 

1. řada: krajové oko, 1 oko hladce, *1 nahodit, 1 oko hladce*, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, hladce, přičemž nahození předchozí řady necháme spadnout 
z jehlice a oko vytáhneme do délky, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme, krajová oka pleteme jako uzlíčkový okraj. 1. a 2. řadu stále 
opakujeme. 
 
Tip: konce příze dobře zapošijeme, nejlépe tak, že konce příze rozdvojíme a konce 
jednotlivě zapošijeme tenčím koncem příze. 
 
Pracovní postup pro top 
 
Pleteme 2 stejné rovné kusy. 
 
Začneme vždy na 28 (30) 32 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem. Po 120 
(128) 136 cm = 180 (192) 204 oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme usnout. Oba díly složíme podélně 
na polovinu. Podle schématu položíme překřížené na hladkou plochu, pravý díl při nošení 
leží nahoře. Pak si na okraji odpočítáme krajové uzlíčky a označíme si je. Matracovým 
stehem sešijeme k sobě následovně: na postranním okraji ze spodu sešijeme 12 (13) 14 
uzlíčků. Po vždy 24 (26) 28 uzlíčkách dalšího dílu opět sešijeme 10 uzlíčků. Při přechodu 
uděláme pár stehů do stejného místa skrz oba švy. 
 
Pracovní postup pro nákrčník 
 
Začneme na 22 ok na jehlicích č. 5 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
základním vzorem. Po 120 cm od začátku (resp. dokud nám stačí příze z klubka) otevřená 
oka poslední řady našijeme na počáteční řadu. 


