
Bezprstové rukavičky – krátká verze 

 

velikost : M 

 

spotřeba : cca 50 g ponožkové příze o návinu zhruba 205 m/50 g 

jehlice: sada ponožkových jehlic 3 mm, zapínací špendlík 

vzory: patent – 2 oka hladce, 2 oka obrace 

hladký žerzej – při použití sady 5-ti- jehlic pleteme stále hladce 

 

Popis: 

Práci začneme na 48 ok , oka rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a pleteme lem 2 

hl/2 obr. Nebo podle vlastní fantazie např. vzorem s jemnými copy. 

Lem pleteme celkem 15 řad. Pokračujeme dále hladkým žerzejem 10 řad , 

pokračujeme tvarováním palce. 

 

Pravá rukavice: 

Na 3. jehlici od začátku si označíme 3.a 4. oko, které rozpleteme každé na oka 2, tzn. 

Na jehlici máme nyní 14 ok. 

Další dvě řady upleteme bez přidávání. V následující řadě přidáme opět 2 oka pro 

palec, rozpleteme tentokrát 3. a 6. oko z jehlice. Stejným způsobem budeme přidávat 

každou 3. řadu, rozplétáme vždy krajová oka z palcové části. Přidáváme až do té 

doby než budeme mít celkem 12 ok pro palec, na třetí jehlici máme nyní celkem 22 

ok. 

V následující řadě oka pro palec odložíme na zavírací špendlík a nově na místě 

odložených ok nahodíme 2 oka.Pleteme dál zhruba 14 řad hladkým žerzejem a 8 řad 

vzorem lemu. V této části je dobré rukavičku zkusit na ruku a upravit případně počet 

řad podle velikosti vaší ruky. 

Práci uzavřeme a vrátíme se k odloženým okům palce. 

Nabereme na 3 jehlice odložených 12 ok a z na 4. jehlici nabereme 4 oka z 

rukavicové části. Pleteme cca 6-8 

řad opět do požadované délky ( záleží na délce prstů a velikosti ruky). 

 

 



Levá rukavice: 

Pleteme obdobně s tím rozdílem, že rozplétáme pro palec 9. a 10. oko ze 4. jehlice. 

Dokončení: 

Zapošijeme konce příze z rubové strany. 

Podle tohoto popisu můžeme uplést krátkou verzi rukaviček, o délce zhruba 18 cm. 

Pokud chceme rukavice 

delší, upravíme počet ok mezi lemem a místem, kde přidáváme na palec. 

 

Prstové rukavičky: 

velikost : M 

 

spotřeba : cca 50 g ponožkové příze o návinu zhruba 205 m/50 g 

jehlice: sada ponožkových jehlic 3 mm, zapínací špendlík 

vzory: patent – 2 oka hladce, 2 oka obrace 

hladký žerzej – při použití sady 5-ti- jehlic pleteme stále hladce 

 

Popis: 

Práci začneme na 48 ok , oka rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a pleteme lem 2 

hl/2 obr. Nebo podle vlastní fantazie např. vzorem s jemnými copy. 

Lem pleteme celkem 15 řad. Pokračujeme dále hladkým žerzejem 10 řad , 

pokračujeme tvarováním palce. 

 

Pravá rukavice: 

Na 3. jehlici od začátku si označíme 3.a 4. oko, které rozpleteme každé na oka 2, tzn. 

Na jehlici máme nyní 14 ok. 

Další dvě řady upleteme bez přidávání. V následující řadě přidáme opět 2 oka pro 

palec, rozpleteme tentokrát 3. a 6. oko z jehlice. Stejným způsobem budeme přidávat 

každou 3. řadu, rozplétáme vždy krajová oka z palcové části. Přidáváme až do té 

doby než budeme mít celkem 12 ok pro palec, na třetí jehlici máme nyní celkem 22 

ok. 

V následující řadě oka pro palec odložíme na zavírací špendlík . Pleteme dál 10 řad. 



Začneme odkládat oka pleteniny pro jednotlivé prsty a to takto: 

Odložíme na zapínací špendlík 12 krajních ok pro malíček a upleteme na zbylých 

okách ještě 2 řady. 

Dále odložíme  12 ok pro prsteníček, 12 ok pro prostředníček a na jehlici nám 

zůstane 12 ok pro ukazováček. 

Začínáme plést ukazováček. Ke 12 zbylým okům pro ukazováček  nově nahodíme 3 

oka, práci rozdělíme opět na 4 jehlice a pleteme do výšky 26 řad. Potom spleteme 

vždy 2 a 2 oka hladce, zbylými oky protáhneme přízi a uzavřeme. Konce nití 

necháváme dostatečně dlouhé, aby bylo možné na závěr konce dobře zapošít. 

Pokračujeme pletením prostředníčku. K 12 odloženým okům nabereme 3 nová oka 

ze spodní části upleteného ukazováčku, tím prsty spojíme k sobě. Pleteme do výšky 

28 řad a práci uzavřeme stejně jako u ukazováčku. 

Prsteníček , pleteme stejným způsobem, nahodíme opět 3 nová oka z vedlejšího 

upleteného prstu a pleteme do výšky 26 řad, zde práci uzavřeme jako u ukazováčku. 

Malíček, nahodíme 3 nová oka a pleteme do výšky 20 řad. Ukončíme stejně jako u 

ukazováčku. 

Palec, k odloženým okům nahodíme z těla rukavičky 4 nová oka a pleteme do výšky 

25 řad kde práci uzavřeme stejně jako u ukazováčku. 

Druhou rukavičku pleteme zrcadlově. 

 

Dokončení: 

Všechny nitky protáhneme do rubu a zapošijeme. Při pletení si nechávejte delší 

konce příze, aby bylo možné práci dobře zapošít. 



Rada: Pro dodržení hezkého barevného sledu rukavic je někdy nutné přízi přemotat 

a pohrát si s napojením jednotlivých prstů a to zejména u přízí, které vzorují do 

delších barevných pruhů. 

 

 

Vhodné příze: 

Zauberball, Zauberball 100, Crazy zauberball ( Schoppel Wolle) 

Darling ( Katia), Jawoll Magic, Jawoll Magic Degradé ( Lang Yarns), 

Fabel ( Drops), Sportivo ( Vlnap) 

 

 

 


