
Model 15 Letní pletené šaty z příze Satin Cotton 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 
42 = údaje za závorkou.  Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 

příze barva 36 38/40 42 
Satin Cotton 
značky Schoeller+Stahl  
100% bavlna 
mercerizovaná 
Délka návinu = 130 m / 50 g 

02 schwarz 
110 cyclam 
 
 
102 zimt 
108 pistazie 
109 tinte 

po 150 g 
po 3 
klubkách 
 
po 100 g 
po 2 
klubkách 

po 150 g 
po 3 
klubkách  
 
po 100 g 
po 2 
klubkách 

po 200 g 
po 4 
klubkách 
 
po 150 g 
po 3 
klubkách 

 
Model lze uplést i z následující příze: 
 

příze barva 36 38/40 42 
Limone 
značky Schoeller+Stahl  
100% bavlna 
mercerizovaná, opalovaná 
Délka návinu = 125 m / 50 g 

24 schwarz 
133 fuchsie 
 
 
79 kokos 
162 pesto 
164 indigo 

po 150 g 
po 3 
klubkách 
 
po 100 g 
po 2 
klubkách 

po 200 g 
po 4 
klubkách 
 
po 150 g 
po 3 
klubkách 

po 200 g 
po 4 
klubkách 
 
po 150 g 
po 3 
klubkách 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 4. 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4. 
 
Základní vzor: (průměrný vzorek práce 20 ok a ca. 29 řad = 10 × 10 cm), na jehlicích č. 4. 
Lícový žerzej (v kruhových řadách stále hladce). 
 
Vroubek: (v kruhových řadách 1 kruhová řada hladce, 1 kruhová řada obrace). 
 
Dírkový vzor: podle rozkresu A, B a C. Jsou zakresleny liché kruhové řady. V sudých 
kruhových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození hladce. 

 rozkres A: 1. – 4. kruhovou řadu stále opakujeme; 

 rozkres B: 1. – 16. kruhovou řadu stále opakujeme; 

 rozkres C: 1. – 8. kruhovou řadu stále opakujeme. 

 
Sled barev a vzorů: 

 6 kruhových řad (cyclam resp. fuchsie): vzor lemu; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): lícový žerzej; 

 10 kruhových řad (cyclam resp. fuchsie): lícový žerzej; 

 4 kruhové řady (schwarz): lícový žerzej; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): vroubek; 

 22 kruhových řad (cyclam resp. fuchsie): lícový žerzej; 



 *4 kruhové řady (zimt resp. kokos): vroubek, 4 kruhové řady (schwarz): lícový 
žerzej *; vzor mezi * pleteme 3 × = 24 kruhových řad; 

 40 kruhových řad (tinte resp. indigo): pleteme podle rozkresu A, přičemž pleteme 
v 1 kruhové řadě celkem 24 (26) 28 × MS = opakování vzoru, přičemž v 1. kruhové 
řadě kvůli vzoru ujímáme pro velikost 38/40 rovnoměrně 2 oka a pro velikost 42 
ujímáme rovnoměrně 4 oka = 168 (182) 196 ok; přidávání pro sukni pleteme 
rubovým žerzejem; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): vroubek, přičemž v 1. kruhové řadě přidáváme 
pro velikost 38/40 rovnoměrně 2 oka a pro velikost 42 přidáváme rovnoměrně 
4 oka; 

 30 kruhových řad (schwarz): lícový žerzej; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): vroubek; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek; 

 24 kruhových řad (pistazie resp. pesto): pleteme podle rozkresu B, přičemž 
v 1 kruhové řadě pleteme celkem 25 (27) 29 × MS = opakování vzoru, přičemž 
v 1. kruhové řadě kvůli vzoru přidáme rovnoměrně 1 (3) 5 ok = 225 (243) 261 ok. 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek, přičemž v 1. kruhové řadě ujímáme 
rovnoměrně 1 (3) 5 ok = 224 (240) 256 ok; 

 4 kruhové řady (pistazie resp. pesto): lícový žerzej; 

 24 kruhových řad (cyclam resp. fuchsie): pleteme podle rozkresu C, přičemž 
v 1. kruhové řadě pleteme 25 (27) 29 × MS = opakování vzoru, přičemž kvůli vzoru 
přidáváme v 1. kruhové řadě 1 (3) 5 ok = 225 (243) 261 ok; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek, přičemž v 1. kruhové řadě ujímáme 
rovnoměrně 1 (3) 5 ok = 224 (240) 256 ok; 

 8 kruhových řad (zimt resp. kokos): *4 oka hladce, 4 oka obrace*, vzor mezi * 
stále opakujeme, tedy celkem 28 (30) 32 × v 1 kruhové řadě; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): lícový žerzej; 

 16 kruhových řad (pistazie resp. pesto): pleteme podle rozkresu A, přičemž 
v 1. kruhové řadě pleteme 32 (34) 37 × MS = opakování vzoru. V 1. kruhové řadě 
kvůli vzoru ujímáme rovnoměrně pro velikost 38/40 2 oka a pro velikost 42 
přidáváme rovnoměrně 3 oka = 224 (238) 259 ok; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek, přičemž v 1. kruhové řadě přidáváme pro 
velikost 38/40 rovnoměrně 3 oka a pro velikost 42 ujímáme rovnoměrně 3 oka 
= 224 (240) 256 ok; 

 4 kruhové řady (tinte resp. indigo): lícový žerzej; 

 4 kruhové řady (schwarz): lícový žerzej;  

 4 kruhové řady (tinte resp. indigo): vroubek; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): lícový žerzej; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek; 

 8 kruhových řad (cyclam resp. fuchsie): pleteme podle rozkresu C, přičemž 
v 1. kruhové řadě pleteme 25 (27) 29 × MS = opakování vzoru a zároveň 
v 1. kruhové řadě přidáváme kvůli vzoru rovnoměrně 1 (3) 5 ok = 225 (243) 261 ok 



 4 kruhové řady (schwarz): vroubek, přičemž 1. kruhové řadě ujímáme rovnoměrně 
1 (3) 5 ok = 224 (240) 256 ok; 

 4 kruhové řady (zimt resp. kokos): lícový žerzej; 

 4 kruhové řady (schwarz): vroubek; 

 6 kruhových řad (cyclam resp. fuchsie): vzor lemu. 

 
Pracovní postup 
 
Model se plete odshora v kruhových řadách. 
 
Začneme na 120 ok barvou cyclam resp. fuchsie a oka uzavřeme do kruhu, začátek 
kruhové řady si označíme. Toto označené oko leží mezi zadním dílem a levým rukávem.  
Pleteme 1 kruhovou řadu vzorem lemu, přičemž začínáme 1 oko hladce, *2 oka obrace, 
2 oka hladce*, vzor mezi * stále opakujeme a končíme 1 okem hladce, přičemž oka 
rozdělíme následovně a vždy si označíme 2 oka pro raglánový šev: 1 oko raglánový šev, 
18 ok levý rukáv, 2 oka raglánový šev, 38 ok přední díl, 2 oka raglánový šev, 18 ok pravý 
rukáv, 2 oka raglánový šev, 38 ok zadní díl, 1 oko raglánový šev. 
 
Pleteme podle sledu barev a vzorů. 
 
Současně z obou stran raglánových švů v každé 2. kruhové řadě přidáváme 22 (26) 
30 × 1 oko a přidaná oka pleteme podle vzoru, 2 oka raglánové švu pleteme stále lícovým 
žerzejem = 296 (328) 360 ok. Po 15 (17) 20 cm od začátku vždy 64 (72) 80 pro rukávy 
odložíme a dále pleteme v kruhových řadách přes oka předního a zadního dílu = 168 
(184) 200 ok. Po 35 cm od začátku pro sukni přidáváme oboustranně v pomyslných 
“bočních” švech v každé 4. řadě 14 × 1 oko. Pro přidávání si vždy označíme první 
a poslední oko a stejně tak 84. a 85. oko (92. a 93.) 100. a 101. oko a přidávání pleteme 
vždy před a za těmito označenými oky = 224 (240) 256 ok. 
 
Po upletení celého sledu barev a vzorů, po cca 105 cm od začátku, oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Odložená 64 (72) 80 ok rukávů nabereme vždy znovu na jehlice č. 4 a pleteme ještě 
6 kruhových řad barvou cyclam vzorem lemu. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 


