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Model 30 Trojúhelníkový mohérový šátek 
 
Velikost v mírně nataženém stavu, horní okraj cca.  2 m 
 
Materiál – Kid Silk značky Austermann, 75 % kid mohér, 25 % hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
100 g barva 10 natur 
 
Jehlice č. 4 značky  Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 624 kusů rokajlových korálků 8/0 (3 mm) barva 21 Silverlined Crystal značky Toho 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 17 ok a 29 řad = 10 x 10 cm) 
Začátek práce s kontrastně barevnou přízi, kterou pleteme 2 řady lícový žerzej, na konci tyto dvě řady 
vypářeme a otevřená oka spolu sešijeme. 
Pleteme podle rozkresu StrS A (vzor šátku) a StrS K (vzor na okraji) na jehlicích č. 4 
Jsou zakresleny lícové řady, v rubových řadách pleteme první a poslední 4 oka stále hladce, všechna 
ostatní oka a nahození obrace, i smyčky s korálky. 
Prázdná okénka v rozkresu nemají žádný význam. 
Šedě podložená okénka v rozkresu odpovídají jednomu opakování vzoru (MS). 
1 MS u Strs. A = 8 ok 
1 MS u Strs K1 a K8 = 16 ok 
Celý šátek se plete s uzlíčkovým okrajem. 
U rozkresu Strs A opakujeme řady 17 až 32, přičemž se vždy znásobuje počet ok odpovídajícím 
způsobem. 
Šedě podložené symboly v poslední řadě rozkresu Str A se nepletou, ty slouží pro 1. řadu rozkresu Strs K1 
nebo K2 a pro lepší přehled pro “závěrečné místo”. 
 
Pracovní postup: Začneme v prostředku zadního výstřihu. Nahodíme 12 ok na jehlici č. 4 pomocnou přízi 
a pleteme 2 řady lícovým žerzejem, pak pleteme přízí nature podle rozkresu StrS A dále. Po cca. 80 cm 
celkové délky měřeno uprostřed pleteme dále okraj podle rozkresu Strs K 1 (= pravý okraj práce)  
a rozkresu Strs K 2 (= levý okraj práce). Proto musí být počet ok v předtím počítané rubové řadě  
až ke středovému oku (= MM) dělitelný 16 + 5 = celkem 181 ok (11 x  MS + 5 ok). Poslední rubová řada 
(řada 40 rozkresu Strs K) se plete hladce. Pak všechna oka volně uzavřeme. Pokud jsme začínali 
kontrastní pomocnou přízí, vypářeme 2 upletené řady touto pomocnou přízí a pak sešíváme 1.  
a poslední oka začátku společně a rozparek sešijeme pletacím stehem. 
 
Dohotovení: zašijeme nitky, ale neodstřihujeme je ještě. Šátek namočíme do vlažné vody a velice 
opatrně vodu vymačkáme, přitom neždímáme. Pak šátek lehce vypneme, nejlépe na velkou froté 
osušku, kterou položíme přes postel a necháme uschnout. Po uschnutí odstraníme špendlíky  
a odstávající kousky nitek odstřihneme. 
 
 
 
 
 

12 M Anschlag, wird später zus.genäht = Mitte rückw. Hals

2 MM in Strickschrift

90 cm

100 cm 100 cm
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Vysvětlivky 
 

 

Krajové oko 

Oko hladce 

Vroubek, tj. líc i rub hladce 

Oko obrace 

nahození 

2 oka přehozeně splést (1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko  
přes ně přetáhnout) 

2 oka hladce spléstž 

3 oka přehozeně splést (2 oka sejmout jako při hladkém spletení, 1 oko hladce  
a sejmutá oka přes ně přetáhnout) 

1 korálek protáhnout, tak, že navlékačem jehly protáhneme korálek, protáhneme 
vlnu a tuto smyčku dáme na jehlici 
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