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léto 2012: 163 a 164 – Letní pletená halenka a taška 
 
Halenka 
 
Pro vel. 36   = údaje vlevo 
Pro vel. 38/40  = údaje uprostřed 
Pro vel. 42   = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál – Kara značky Austermann 
46% polyamid, 27% bavlna, 27% polyakryl, délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 
300 (350/400) g barva 21 aubergine 
 
Jehlice č. 5 a háček č. 4,5 značky  Schoeller+Stahl. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 4,5. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 20 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu 1 na jehlicích č. 4,5. 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka a nahození obrace. 
1. – 18. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor 3: 
Pleteme podle rozkresu 2 na jehlicích č. 4,5 zkrácenými řadami. Jsou znázorněny jen lícové řady, pokud 
není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, oka pleteme v rubových řadách tak, jak se jeví, nahození obrace. 
1. – 36. řadu stále opakujeme. 
 
Zkrácené řady: 
Řady pleteme pouze z části podle udaného počtu ok. Práci otočíme a upleteme zdvojené oko takto. 
Do 1. oka vpíchneme, jako když chceme plést obrace, příze leží před prací, oko a přízi sejmeme 
společně obrace, pak přízí stáhneme pevně dozadu, přičemž se oko stáhne z jehlice a tak se zdvojí. 
Příze se musí velice pevně utáhnout, aby nevznikly žádné dírky. 
Když pak pleteme opět přes všechna oka, zachytíme vždy oba díly oka a spleteme ho jako 1 oko 
podle vzoru. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete napříč. Začínáme pravým rukávem ve středu. 
 
Začneme na 24 ok v tomto rozdělení: krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 1 oko lícový žerzej, 1 oko rubový 
žerzej, 1 oko lícový žerzej, 1 oko rubový žerzej, 17 ok lícový žerzej, krajové oko. Po 10 (11/12) cm od 
začátku nahodíme pro pravý postranní šev nových 66 (66/77) ok a přidáme = 90 (90/101) ok a pleteme 
základním vzorem 2 takto: krajové oko, začneme oky před opakováním vzoru, 7 (7/8)x MS, končíme oky 
za opakováním vzoru, krajové oko. Po 42 (46/50) cm od postranního švu odložíme pravých 66 (66/77) 
ok a přes zbylých 24 ok pleteme dál pro levý rukáv následovně: krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 1 oko 
lícový žerzej, 1 oko rubový žerzej, 1 oko lícový žerzej, 1 oko rubový žerzej, 17 ok lícový žerzej, krajové oko. 
 
Po dalších 20 (22/24) cm odložených 66 (66/77) ok opět nabereme a pleteme základním vzorem 
2 takto: krajové oko, začínáme oky před opakováním vzoru, 7 (7/8)x MS, končíme oky za opakováním 
vzoru, krajové oko. Po 84 (92/100) cm od postranního švu pravých 66 (66/77) ok uzavřeme a přes 
zbylých 24 ok pleteme druhou polovinu pravého rukávu ve stejném rozdělení ok jako na začátku. Oka 
poslední řady našijeme pletacím stehem na začáteční řadu. 



© 2012 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena strana 3 

 
 

Sedlo: 
Začneme na 30 ok a pleteme základním vzorem 3. Po 100 (108/116) cm, měřeno na delší straně = pravý 
okraj práce práci ukončíme a oka poslední řady našijeme na začáteční řadu. 
 
Dohotovení: 
Delší stranu sedla našpendlíme na horní okraj dílu a přišijeme matracovým stehem. Přitom horní okraj 
dílu ze 124 (136/148) cm rovnoměrně nařasíme na 100 (108/116) cm. Pro vel. 36 se tak vytvoří horní 
obvod 66 cm. Pro vel. 38/40 a 42 háčkujeme ještě na horní okraj 1 řadu krátkých sloupků a tím 
vytvoříme obvod cca 66 cm. 
 
 

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

 = krajové oko 

 = 1 nahození 

 = 1 oko vroubek (líc I rub hladce) 

 = 2 oka hladce splést 

 
= 2 oka přehozeně splést, 1 oko hladce sejmout, další oko hladce a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout 
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Taška 
 
Velikost ca. 26 x 26 cm 
 
Materiál – Kara značky Austermann 
46% polyamid, 27% bavlna, 27% polyakryl, délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 
250 g barva 21 aubergine 
 
Jehlice a kruhová jehlice č. 5 a háček č. 4,5 značky Schoeller+Stahl  
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 16 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu dvojitou přízí na jehlicích č. 5. 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka a nahození obrace. 
1. – 20. řadu stale opakujeme. 
 
Základní vzor 2:  
Vroubek (líc i rub hladce, v kruhových řadách střídavě 1 řada hladce, 1 řada obrace) dvojitou přízí 
na jehlicích č. 5 
 
Pracovní postup: 
 
Pro dno tašky začneme na 35 ok a pleteme 15 řad základním vzorem 2 (= 8 vroubků). Dále 
pokračujeme pro přední stranu vzorem 1 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 3 x MS, krajové oko. 
Po 20 cm základního vzoru oka odložíme. 
Pro zadní stranu nabereme z počáteční řady 35 ok a pleteme základním vzorem 1 ve stejném rozdělení 
ok jako u přední strany. Pak oka odložíme. 
Pro oba boční díly nabereme z úzkých okrajů dnů po 10 okách a pleteme základním vzorem 2, 
po 20 cm oka odložíme. Pak všechna odložená oka nabereme na kruhovou jehlici a pleteme 
základním vzorem 2 v kruhových řadách. Po 5 vroubkách oka uzavřeme = horní okraj. 
Pro ucho začneme na 9 ok a pleteme základním vzorem 2. Po 50 cm od začátku ucha uzavřeme. Ucho 
našijeme z obou stran zevnitř na boční díl, cca 3-4 cm pod horním okrajem. Pro bambulku začneme 
na 10 řetízkových ok, do kterých háčkujeme 3 nopky = 4 společně uzavřené dlouhé sloupky. Takto 
uháčkujeme 8 bambulek a našijeme je rovnoměrně pod horní okraj tašky. 
 
 

 = 1 hladce 

 = 1nahodit 

 = 2 oka hladce splést 

 

= 2 oka přehozeně splést, tj. 
1. oko sejmout hladce, další 
oko hladce a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout 

 

1
3
5
7
9
11

13
15
17
19

opakování vzoru


