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VIANOČNÝ NÁVLEK NA STOLIČKU 
 

 

Odporúčaná priadza: 

SCHACHENMAYR BOSTON ORIGINALS 

www.schachenmayr.com 

 

pletený model 

začiatočník 

 

ROZMERY 

Všetky rozmery sú uvedené v cm. 

 

Potrebný MATERIÁL 

Schachenmayr Boston 350g farba 00030 ohnivo-

červená 

Schachenmayr Brazilia 100g farba 00001 biela 

 

Množstvo priadze je približné. Objedajte si dostatočné 

množstvo priadze jednej šarže na dokončenie celého 

projektu. 

 

Ihlice veľ. 7 - 8mm alebo veľkosť vhodná na dodržanie 

potrebnej hustoty vzoru 

 

SKÚŠOBNÁ VZORKA 

Lícový žerzej ihlicami 4mm:  

20 očiek a 26 riadkov = 10 x 10cm 

ZÁKLAD 

Vrúbkovaný vzor: Každý riadok hladko. 

 

Lícový žerzej: lícové riadky plieť hladko, rubové riadky pliesť obrátene; 

v kruhových radách pliesť všetky očká hladko. 

 

Hustota: 12 očiek a 18 riadkov lícového žerzeju, každý do 10cm. 

 

POPIS (zhotovte dve rovnaké časti nasledovne): 

Začnite nahodením 62 očiek priadzou Brazilia a pleťte 7cm vrúbkovaného 

vzoru na patent. Pokračujte lícovým žerzejom priadzou Boston. Po 64 

riadkoch, keď diel meria 35,5cm od patentu uberajte  na každom konci 1 

očko v každom nasledujúcom riadku a v každom druhom riadku 28 krát 

nasledovne: V lícových riadkoch pleťte 1 krajové očko, 1 očko hladko a 2 

očká spleťte hladko dohromady; pleťte do konca riadku po posledné 4 

očká, potom 2 očká spleťte anglicky hladko, 1 očko hladko a 1 krajové 

očko. 

V rubových riadkoch pleťte 1 krajové očko, 1 očko obrátene, 2 očká spleťte 

obrátene; pleťte do konca riadku po posledné 4 očká, potom 2 očká spleťte 

obrátene, 1 očko obrátene, 1 krajové očko = 6 očiek po 42 riadkoch. 

V nasledujúcom riadku pleťte 1 krajové očko, potom 2 očká spleťte hladko, 

2 očká spleťte hladko anglicky, 1 krajové očko = 4 očká. 

Diel meria 67cm, uzavrite posledné 4 očká. 

Diely blokujte podľa rozmerov, prekryte vlhkou textíliou a nechajte 

vyschnúť. Zošite vnútorné švíky. Zhotovte brmbolec o priemere 7cm 

z priadze Brazilia a prišite na vrch čiapky.    
      

¼ dielu 
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