Model 12 Dámské šaty
1 Pro vel. 36 = čísla vlevo, pro vel. 38/40 = prostřední
čísla, pro vel. 42 = čísla vpravo. Pokud je udaný pouze
jeden údaj, platí pro všechny velikosti.
Materiál: Bahia značky Schoeller+Stahl
50 % viskóza, 50 % polyakryl, délka návinu = ca. 106 m /
50 g, barva 08 smaragd 450 / 500 / 500 g
Jehlice: č. 4 + 4,5 a háček č. 4 značky Schoeller+Stahl
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4
Základní vzor: (vzorek: 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej na jehlicích č. 4,5. Dírkový vzor pleteme podle
rozkresu 1 na jehlicích č. 4,5. Jsou zakresleny jen lícové
řady, v rubových pleteme oka tak, jak se jeví, nahození
obrace. 1. – 8. řadu neustále opakujeme.
Zdůrazněné ujímání: Na pravém okraji práce: krajové oko,
1 hladce, 2, příp. 3 hladce splést, dále základní vzor, na levém okraji práce 1 hladce sejmout,
1 hladce, příp. 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko.
Zdůrazněné ujímání u raglánu zadního / předního dílu: Pleteme podle rozkresu 2, zde
je zakreslena každá řada a to pravý okraj práce. Na levém okraji práce pleteme vzor zrcadlově.
U ujímání v rubových řadách splétáme oka obrace anglicky. V prázdných kostičkách pokračujeme
smysluplně ve vzoru.
Zdůrazněné ujímání u raglánu rukávy: Pleteme podle rozkresu 3, zde je zakreslena každá řada
a to pravý okraj práce. Na levém okraji práce pleteme vzor zrcadlově. U ujímání v rubových řadách
splétáme oka obrace anglicky. V prázdných kostičkách pokračujeme smysluplně ve vzoru.
Pracovní postup:
Zadní díl: Začneme na 106 / 114 / 122 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu, dále pokračujeme
základním vzorem, přičemž prostředních 46 ok pleteme dírkovým vzorem podle rozkresu 1.
Pro postranní tvarování po 16 cm od začátku oboustranně ujmeme 1 x 1 oko a dále pak v každé
4. řadě ještě 15 x 1 oko = 74 / 82 / 90 ok a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. Dále pak
přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 6 x 1 oko / v každé 8. řadě 3 x 1 oko a v každé 6. řadě
3 x 1 oko / v každé 8. řadě 1 x 1 oko a v každé 6. řadě 5 x 1 oko a to vedle krajového oka = 86 /
94 / 102 ok. Pro raglán po 60 / 58 / 56 cm od začátku ujímáme podle rozkresu 2. Po 80 cm
od začátku zbylá oka uzavřeme.
Přední díl: Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro V výstřih rozdělíme práci po 58 cm od začátku
uprostřed a každou stranu dopleteme zvlášť. Ujímání pleteme podle rozkresu 1, přičemž dbáme
na to, abychom měli oka hladce pěkně upletená. Přes zbylá oka pleteme dále rovně. Po 80 cm
od začátku zbylá oka uzavřeme.
Rukávy: Začneme na 62 / 70 / 78 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním
vzorem, přičemž přes prostředních 46 ok pleteme dírkový vzor podle rozkresu 1. Po 4 cm
od začátku ujímáme raglán podle rozkresu 3. Po 24 / 26 / 28 cm od začátku zbylých 14 ok
uzavřeme.
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Dohotovení: Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem.
Raglánové švy začínají 2 řady pod prvním ujímáním. Zadní výstřih a a horní okraje rukávů
obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků, přičemž šířku mezi předními raglánovými švy zachováme
na cca 23 cm a proto vždy přeskočíme 1 oko.
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Strickschrift 2
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Strickschrift 3
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