
NÁVOD NA KOJENECKÉ RUKAVIČKY 

Kojenecké rukavičky 

- návod je na 2 velikosti, větší velikost je uvedena v závorce 

- budeme potřebovat: sadu ponožkových jehlic č. 3 

Postup: 

- nahodíme 29 (31) ok - rozdělíme na jehlice následovně 

1.jehlice -8ok, 2. jehlice- 7ok, 3.jehlice -7ok. , 4.jehlice - 7ok 

pro větší velikost (1.jehlice - 9ok, 2. jehlice- 7ok, 3.jehlice -8ok. , 4.jehlice - 7ok) 

- spojíme v kruhovou řadu 

- kruhová řada - odložíme 5tou jehlici a 4tou jehlicí upleteme hladce první očko z 1. jehlice (takže nám teď visí na 4té 
jehlici a předposlední očko ze 4.té jehlice přes něj přetáhneme....máme tedy 28 (30) 

Foto 1 návod na kruhovou řadu :  

  



- dále pleteme patent 1:1 (tzn. 1oko hladce a 1oko obrace)  
- pleteme do výšky 3(4) cm - cca 13-15 řad 

Foto 2: upletený patent 13 řad: 

 

 - v poslední řadě přidáme rovnoměrně 4 (6 ok) a rozšíříme tak na 32 (36ok) 

- dále pleteme hladce cca 13 (15) řad na 32 (36) očkách 

Foto4: upleteno hladce 13 řad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření špičky rukavičky - špička vznikne rovnoměrným ujímáním na pravé i levé straně, 

Napravo ujímáme na první a třetí jehlici viz. postup na obrázku 5 a nalevo ujímáme na druhé a čtvrté jehlici viz postup 
na obrázku 6. 
Na každé jehlici vždy zůstane stejný počet oček,  na každé jehlici ujmeme vždy jen jedno oko, na první jehlici 



přetahneme očko, na druhé jehlici spleteme 2 oka dohromady, na třetí jehlcici přetáhneme jedno oko a na 4té jehlici 
zase spleteme 2 očka.... 

Začneme na první jehlici (obr.5) - (pro menší velikost visí nám na jehlici 8 oček) 

- první očko upleteme hladce, druhé očko sejmeme a třetí očko upleteme hladce, druhé očko přetáhneme přes třetí 
(viz. foto), dále pak pleteme hladce až na konec jehlice, tj 5 oček hladce do konce první jehlice. 

 Dále pokračujeme na druhé jehlici (obr.6): 

- na druhé jehlici upleteme 5 oček hladce, 6té a 7mé očko spleteme dohromady hladce a 8mé očko upleteme hladce 
(viz obrázek 6) 

Dále pokračujeme na třetí jehlici (viz.obr. 5): 

- první očko upleteme hladce, druhé očko sejmeme a třetí očko upleteme hladce, druhé očko přetáhneme přes třetí 
(viz. foto), dále pak pleteme hladce až na konec jehlice, tj 5 oček hladce do konce třetí jehlice. 

Dále pokračujeme na čtvrté jehlici (obr.6): 

- na čtvrté jehlici upleteme 5 oček hladce, 6té a 7mé očko spleteme dohromady hladce a 8mé očko upleteme hladce 
(viz obrázek 6) 

Ujmuli jsme tedy první řadu, další řadu (na všech 4 jehlicích) upleteme pouze hladce bez ujímání, tj. 4x7 oček = 28 
oček hladce 

V další řadě opakuje ujímání dle pokynů výše. 

Další řadu upleteme hladce 4x6 oček  a tento postup opakujeme až do fáze, kdy nám zůstanou 2 oka na každé jehlici, 
tedy dohromady 8 oček. 

Posledních 8 oček stáhneme nití a zevnitř zapošijeme 

Obr.5 - ujímání na pravé straně rukavičky  - postup použijeme pro 1 a 3 tí jehlici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr 6: ujímání na levé straně rukavice na jehlici 2 a 4 

 

  

 

  

Rukavička je hotová. Příjemné tvoření přeje Jana 

Připravuji pro Vás jednoduché návody na pletení, psané bod za bodem. 

Návody jsou na mých stránkách zdarma a jsou určeny pro domácí pletení, fotonávody pro pletařky začátečnice. 
Prosím nepoužívejte návody ani výrobky ke komerčním účelům. A pokud už chcete prodávat výrobek, dle mého 
návodu, řádně jej naceňte a neprodávejte pod cenou. 

Važte si sama sebe a svého času a své ruční práce. 

Krásný den a příjemné tvoření přeje Jana 

 


