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ČERVENÉ PONČO ( VZOR 29 ) 

 
Velikost:   40-42 
Spotřeba:  1100 g pletací příze MONTANA 

       jehlice č.  6, kruhová jehlice odpovídající síly, 8 knoflíků 

Použité vzory: I.: lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 

                         II.: rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) 

              III.:  2 hladce, 2 obrace 

                         IV.: copánek  

Postup práce: 

Pleteme vcelku na 224 okách na kruhové jehlici. Na 10 okách pleteme lem (vždy 3 řady vzorem 

č. I. a 3 řady vzorem II.). Dalších 204 ok pleteme vzorem III. a na zbylých 10 okách opět plete-

me lem (vždy 3 řady vzorem č. I. a 3 řady vzorem II.). V celkové výšce 6 cm pleteme takto: 10 

ok lem, 16 ok copánek, 35 ok vzorem I., 16 ok copánek, 70 ok I., 16 ok copánek, 35 ok vzorem 

I., 16 ok copánek a na zbylých 10 okách lem. Pleteme do celkové výšky 40 cm, kde práci rozdě-

líme na pomocné jehlice takto (vytváříme otvory pro kapsy):  

1. jehlice - 10 ok lem, 16 ok copánek, 20 ok vzorem I., 

2. jehlice - 15 ok vzorem I., 16 ok copánek, 70 ok vzorem I., 16 ok copánek, 15 ok vzorem 

I., 

3. jehlice – 20 ok vzorem I., 16 ok copánek, 10 ok lem, 

Na 1. jehlici pleteme 10 ok lem, 16 ok copánek, 14 ok vzorem I. a na 6 okách lem, jako na okraji 

předního dílu (lem kapsy). Upleteme 18 cm a práci na této jehlici odložíme.  

Na 2. jehlici pleteme 6 ok lemu kapsy, 9 ok vzorem I., 16 ok copánek, 70 ok vzorem I., 16 ok 

copánek, 9 ok vzorem I. a 6 ok lem kapsy. Upleteme 18 cm a práci na této jehlici rovněž odloží-

me. 

Na 3. jehlici pleteme stejně (zrcadlově), jako na 1. jehlici. 

Pozor na pravé straně úpletu vypracujeme vždy po 9 cm knoflíkovou dírku. 

Oka na všech jehlicích přepleteme na kruhovou jehlici a pokračujeme stejným sledem vzorů. U 

lícového žerzeje (vzor I.) vždy po upletení 2 cm spleteme 1. a poslední 2 oka (vyplétání raglánu). 

Ve výšce 22 cm od prvního ujímání přesuneme oka obou předních lemů na zavírací špendlíky, 

vypracujeme přední výstřih (z každé strany od lemu ujmeme postupně 10, 3, 2 a 2x 1 oko). Zby-

lá oka volně uzavřeme.  

Dokončení: Oka ze zavíracího špendlíku na pravé straně přepleteme na jehlici, oka kolem vý-

střihu nahodíme na jehlici a přidáme z dalšího zavíracího špendlíku. Na 10 okách z každé strany 

pleteme vzorem lemu (2. řady vzorem I. a 3 řady vzorem II.), oka mezi tím pleteme vzorem III.. 

Pleteme do výšky 20 cm a límec volně uzavřeme. Přišijeme knoflíky. 


