
Art. 42003 Pletení  

 
Návod na použití 

Smotej vlnu okolo pletací jehlice a protáhni ji přes pomocnou korunku pletací panenky. Protáhni 
jehlici a nechej cca 20 cm vlny dole vyčnívat. Pevně přidrž vyčnívající konec s pletací panenkou a  
obmotej vlnu  okolo čtyř vyčnívajících korunek. Když se vlna podruhé obtočí okolo korunky tak se jen 
protáhne přes vyčnívající korunku. Odteď se vlna jen překládá přes sebe. Protáhni jehlici ze spod skrz 
poprvé protáhnuté očko. Přizvedni to z venku přes tuto ležící vlnu a korunku směrem dovnitř. 
Postupuj dále a opakuj tyto kroky na každé vyčnívající korunce.  Vyčnívající konec vlny - později již 
proužek – mějte vždy v natáhnutém  stavu. Ale nikdy v příliš napnutém stavu. Po dosažení  
požadované délky ponechejte ješte 15 cm bavlny viset a odstříhněte. Tento konec bude po vytažení 
z posledního řádku oček skrz smyčku protažen, dotáhnut a zauzlován. 
 
Takto pleteme s pletacím kolem: 

1.Pletení do kolečka. Upevni vlnu  jedním uzlem na jednom háčku. Otoč tento uzel na vnitřní stranu  
pletacího kola a nechej konec vlny uvnitř volně viset. Prostrč nit bavlny přes očko zezadu dopředu 
okolo všech háčků. Důležité:nit vlny musí být vždy volnější! Když jsou všechny háčky obmotány, 
začínáme s pletením: Prostrč  vlnu přes venkovní stranu následujícího háčku přes první smyčku. 
Přizvedni s pomocí pletací jehlice spodní část smyčky a dej přes vlnu a háček.  Pokračuj  takto očko za 
očkem, do tebou požadované délky.  
Hranaté pletení : Můžete také pomocí pletacího kola plést hranaté díly. V tomto případě se nesmí 
všechnny háčky použít k pletení. Minimálně musí vždy jeden zůstat volný. Poté se plete jednou  zleva 
doprava a poté opět zpět. Uzavření oček + ukončení . Pozvedni očko poté co je již upleteno a smyčku 
přidrž na jehlici. Upleť další smyčku a přizvedni ji také jehlicí -  jen dvě očka na jedné jehlici.  Poté 
přizvedni  pomocí jiné jehlice poslední  smyčku  přes tu první a přes jehlici. Poté zůstává jen jediná 
smyčka na jehlici. Uháčkuj poté další očko a pokračuj s očky ve stejných krocích k poslednímu háčku. 
Konec vlny bude ke konci protažen přes poslední  smyčku a schován. 
 

Pletení s pletacím stolem 

Protáhni  konec  bavlny zhora přes pletací stůl a upevni to zespod na jedné straně. Povol tuto nit z vlny 
po 3 - 4 řadách a uřízni to na konci. Protáhni bavlnu v očku zleva doprava přes tolik háčků, jak jen 
chceš, aby bylo tvé pletení a díl široký. Protahuj  vlnu volně přes háčky, protože se ti  bude následně 
lépe plést. Posuň všechnu vlnu směrem dolů. Otoč pletací stůl a protáhni vlnu ve stejných vlnkách 
přes již položenou vlnu v háčcích. Takto překládáš druhou řadu  vlny přes tu první. Připevni konec 
této vlny na boku pletacího stolu. Pletení: Přizvedni pomocí jehlice spodní očko na venkovní straně 
háčku a převlékni to přes háček směrem dovnitř. Pokračuj v tomto dokola po celou délku pletacího 
stolu. 
Posuň nakonec všechna očka směrem dolů. Postupuj stejně u dalších vlnek okolo háčků a háčkuj očka 
stejně jako u první řady. Po několika řadách bude již práce viditelná. Řady  je nutné  lehkým  
potahováním tahat směrem dolů. Uzavření oček + ukončení .Přizvedni pomocí jehlice očka z jedné 
celé řady oček  a předej je na druhou stranu háčků. Otoč pletací stůl a háčkuj spodní řadu oček přes 
očka, která leží na nich. Takto zůstane ještě jedna řada oček, která se převezme na pletací jehlici a 
bude ukončena řetízkováním. 
 
 

 

 

 

 

 



Art.42003  Pletenie. 

 

Návod na použitie. 

Omotaj vlnu okolo pletacej ihlice a pretiahni ju cez pomocnú korunku pletacej bábiky. Pretiahni ihlicu a nechaj cca 
20 cm vlny dole vyčnievať. Pevne pridrž vyčnievajúci koniec s pletacou bábikou a omotaj vlnu okolo štyroch 
vyčnievajúcich koruniek. 
 

Keď sa vlna druhýkrát obtočí okolo korunky, tak sa len prevlečie cez vyčnievajúcu korunku.   
Odteraz sa vlna len prekladá cez seba. Prevleč ihlicu odspodu cez prvýkrát prevlečené očko.  Nadvihni to zvonku 
cez túto ležiacu vlnu a korunku smerom dovnútra. Postupuj ďalej a opakuj tieto kroky na každej vyčnievajúcej 
korunke. Vyčnievajúci koniec vlny – neskôr už prúžok – majte vždy  - ale nie príliš - v natiahnutom stave. Po 
dosiahnutí požadovanej dĺžky nechajte ešte 15 cm vlny visieť a odstrihnite. Tento koniec bude po vytiahnutí 
z posledného riadka očiek cez slučku prevlečený, dotiahnutý a zauzlený. 
 
Pletenie s pletacím krúžkom. 

Pletenie dokola. 

Upevni vlnu jedným uzlom na jednom háčiku. Otoč tento uzol na vnútornú stranu pletacieho krúžku a nechal 
koniec vlny vo vnútri voľne visieť. Prestrč niť vlny  cez očko zozadu dopredu okolo všetkých háčikov. Dôležité: niť 
vlny musí byť vždy voľnejšia. Keď sú všetky háčiky omotané, začíname s pletením: prestrč vlnu cez vonkajšiu stranu 
nasledujúceho háčika cez prvú slučku. Nadvihni pomocou pletacej ihlice spodnú časť slučky a daj cez vlnu a háčik. 
Pokračuj takto očko za očkom do tebou požadovanej dĺžky. 
 
Hranaté pletenie. 

Pomocou pletacieho krúžku môžete tiež pliesť hranaté diely.  V tomto prípade sa na pletenie nesmú použiť všetky 
háčiky. Minimálne musí vždy jeden ostať voľný. Potom sa pletie raz zľava doprava a potom opäť späť. 
 
Uzavretie očiek, ukončenie. 

Nadvihni očko potom, čo je už upletené a slučku pridrž na ihlici. Upleť ďalšiu slučku   a nadvihni ju tiež ihlicou – len 
dve očká na jednej ihlici. Potom nadvihni pomocou inej ihlice poslednú slučku cez tú prvú a cez ihlicu. Potom 
zostáva len jediná slučka na ihlici. Uháčkuj potom ďalšie očko a pokračuj s očkami rovnakým postupom 
k poslednému háčiku. Koniec vlny bude ku koncu prevlečený cez poslednú slučku a schovaný.  
 
Pletenie s pletacím stolom. 

Pretiahni koniec bavlny zhora cez pletací stôl a upevni to odspodu na jednej strane. Povoľ túto niť z vlny po 3-4 
radách a odrež to na konci. Pretiahni vlnu v očku zľava doprava cez toľko háčikov, koľko chceš, aby bol tvoj 
upletený diel široký. Prevliekaj vlnu voľne cez háčiky, pretože sa ti potom bude  lepšie pliesť. Posuň všetku vlnu 
smerom dole. Otoč pletací stôl a prevleč vlnu v rovnakých vlnkách cez už položenú vlnu v háčikoch. Takto prekladáš 
druhú radu vlny cez tú prvú. Pripevni koniec tejto vlny na boku pletacieho stola. 
 
 

Pletenie. 

Nadvihni pomocou ihlice spodné očko na vonkajšej strane háčika a prevleč to cez háčik smerom dovnútra. Pokračuj 
v tomto dookola po celej dĺžke pletacieho stola. Posuň nakoniec všetky očká smerom dole. Postupuj rovnako 
u ďalších vlniek okolo háčikov a háčkuj očká rovnako ako pri prvej rade. Po niekoľkých radách bude už práca 
viditeľná. Rady je potrebné ľahkým poťahovaním ťahať smerom dole. 
 
Uzavretie očiek, ukončenie. 

Nadvihni pomocou ihlice očká z jednej celej rady očiek a daj ich na druhú stranu háčikov. Otoč pletací stôl a háčkuj 
spodnú radu očiek cez očká, ktoré ležia na nich. Takto ostane ešte jeden rad očiek, ktorý sa prevezme na pletaciu 
ihlicu a bude ukončená retiazkovaním. 
 
 


