
Pletená krajková šála 

 

Pletené krajky jsou luxusní záležitostí a přitom si je můžete zhotovit vlastními silami. Víte, že existují příze, speciálně určené na 
krajkové vzory? Právě z jedné takové je upletená šála v holubičí šedi s vpletenými korálky. 

Ale i když neseženete právě onu krajkovou přízi, nemusíte se bát, že by vaše práce vyšla naplano. Zkoušela jsem plést krajku i ze 
směsi bavlněné příze s viskózou, šála má jiný charakter, ale je stejně krásná.  

Myslím, že krajkové vzory jsou odměnou všem milovníkům pletení, za investovaný čas. Musíte mít pletení opravdu rádi, a musíte mu 
věnovat spoustu času, pokud chcete vytvořit něco opravdu zajímavého.  

Inspirací pro tuto šálu byla advent calendar scarf na kterou mne upozornil známý pletař Přemek. Ale já jsem si řekla, že některé vzory 
mne tak oslovily, že jsem je zopakovala víckrát, než je uvedeno v návodu autorky. A jiné, když se mi nezdály dostatečně krajkové 
jsem vypustila úplně. To je výhoda vlastní tvorby. Dovolíte si, co je Vám libo.  
Další zajímavostí této šály je oddělení vzorů korálky. Objevila jsem tuto metodu a na rozdíl od doporučení, že je vhodná především 
pro drobný "šmelc", použila jsem efektní broušené perly s pokovením. Výsledek excelentní a rozhodně při nošení nevadí. 
 

 

 

http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.von-stroh-zu-gold.de/muster/?p=49
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.youtube.com/watch?v=3Nrgyqwg2Lw


 

Mezi vzory jsou vložené korálky. 



 

 

Po kliknutí na schéma se vám otevře vzor, který pletete. Já jsem začala na 91 ok. Krajová pletu po rubu i líci hladce. 



 

 

Mezi vzory jsou vložené korálky. V hlavním článku najdete návod jak. 
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http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/_DSC0008.JPG
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/_DSC0008.JPG
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/_DSC0008.JPG


 

Samozřejmě opakování je vždy znázorněno v silně orámované části. Co jí předchází nebo naopak následuje je vždy začátek nebo 
konec řady šály. 

Každý ze vzorů má něco do sebe. Navštivte stránky a pokochejte se. 

Ačkoli původní adventní šála má stejně jako advent 24 vzorů - na každý den jeden, já jsem tu svou upletla jen z pěti a musím říct, že 
jsem spokojená. 

Pokud není napsáno jinak, pleťte rubové strany, jak se jeví. 
A krásný zbytek zimy s jarní příměsí, přátelé... 
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Ačkoli původní adventní šála má stejně jako advent 24 vzorů - na každý den jeden, já jsem tu svou upletla jen z pěti a musím říct, že 
jsem spokojená. 
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Jitka 

http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/_DSC0011.JPG
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/_DSC0011.JPG
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/popisky-001.jpg
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/_DSC0011.JPG
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/popisky-001.jpg
http://web.archive.org/web/20160128124952/http:/www.hezkevecicky.eu/assets/images/strom/Pleteni/march2015/popisky-001.jpg

