
Pleteme papučky 
Potřebujeme asi 2 dkg příze Bambino nebo Aja pro jednobarevné papučky,  
5 krátkých jehlic č. 3,  
k sešívání jehlu s tupou špičkou. 
 

Vzorek:  1. řada: okr. oko, 1 obr., 1 nah., 3 splést, 1 nah., 2 obr. 1 nah., 3 splést, 1 nah., 1 
obr., okr. oko 
  2. řada: oka pleteme, jak se jeví, nahozená oka obrace 
  3. řada: oka pleteme, jak se jeví 
  4. řada: pleteme jako 1. řadu  
3 spleteme tak, že první okolo navlekneme bez pletení další dvě oka spleteme hladce a přes 
ně přetáhneme navlečené oko 
 

Začneme na 40 a pleteme na čtyřech jehlicích 2 hl., 2 obr. asi 26 řad. 
Dále si pletení rozdělíme: na 12 okách budeme plést vzorek a ostatní oka rozdělíme na boky 
po 9 ok a na patě 10 ok. První oko nabereme to druhé ze dvou hladkých, aby nám vyšel 
střed vzorku nad dvě obrácená oka. 

  
Vzorek na těch 12 okách opakujeme 5x a ještě přepleteme 1 řadu na rubu jak se jeví. 
 
Nyní na okrajích vzorku nabereme na každá straně 10 ok a upleteme dokola 2 řady hladce,  
3 řady obrace, 3 řady hladce, 3 řady obrace, 3 řady hladce a 3 řady obrace. Obrácené řady 
můžeme uplést jinou barvou příze.  

 
A budeme pokračovat šlapkou. 



 
Začínáme na pravé straně nad vzorkem, 2 oka spleteme anglicky, upleteme 8 ok hladce a na 
konci jehlice, to je poslední 2 očka, spleteme hladce. 19 ok na další jehlici přepleteme hladce 
a na patě (tj těch 10 ok) opět splétáme na začátku i na konci této řady 2 oka, pak upleteme 
19 ok na poslední ze čtyř jehlic. To opakujeme v každé řadě a tím nám v každé řadě ubývají 
4 oka. Poslední spletená očka navlékneme tak, aby na každé jehlici bylo 20 ok. 
 
Nyní musíme poslední řady ok spojit sešívacím stehem přízí navlečenou v jehle s tupou 
špičkou. Ponecháme si k tomu asi 25 cm příze. 

 
Šňůrku na svázání jsem provlékla přímo do pleteniny.  
Vypadá to složitě, ale jak to vezmete pořádně do ruky, tak to půjde. 
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