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Pléd s vějířovým 
vzorem 
l l l

Šířka: asi 160 cm včetně lemu

 

Délka: asi 65 cm na zadním středu 

včetně lemu 

Materiál: příze Play it (Hjertegarn; 62% 

mohér, 38% akryl; 50 g/165 m): 2 klub. 

černé 1990, 4 klub. šedé 1099; jehlice 

č. 6; háček č. 6 

Zkušební vzorek: asi 17 ok vějířového 

vzoru na jehlicích č. 6 = šířka 10 cm 

Ujímání: 

2 oka spleteme přetažením: 1 oko 

sejmeme hladce, 1 oko upleteme hladce 

a sejmuté oko přes ně přetáhneme 

Pracovní postup: 

1. vějíř: Na jehlice č. 7 nahodíme 33 ok 

šedou přízí a pleteme takto: 

1. = rubová řada: všechna oka uplete-

me hladce. 

2. řada: všechna oka upleteme hladce. 

3. řada: všechna oka upleteme hladce. 

4. řada: černou přízí upleteme 2 oka 

hladce, * násl. oko sejmeme s přízí podél 

rubové strany práce (aniž bychom oko 

přetočili), 1 oko hladce *, opakujeme 

od * ke * a končíme 2 oky hladce (místo 

1 okem hladce). 

5. řada: jako 4. řada = s přízí podél rubu 

(stejná strana jako 4. řada). 

Dále pokračujeme podle schématu. 

11. = rubová řada: splétáme po 

2 okách hladce až k poslednímu oku, 

které upleteme hladce. 

Pokračujeme podle schématu. 

15. řada: * 2 oka spleteme hladce, 1 oko 

upleteme hladce *, pakujeme od * ke * 

a končíme spletením 2 ok hladce. 

Pokračujeme podle schématu. 

23. řada: 1 oko hladce, 2 oka ve vzoru 

spleteme tak, jak se jeví, pleteme až 

k posledním 3 okům, 2 oka spleteme 

přetažením tak, jak se ve vzoru jeví, 

1 oko hladce. 

Toto ujímání opakujeme v každé 2. řadě, 

až nám na jehlici zbývá jen 5 ok. 

29. řada: 1 oko hladce, 1 oko sejmeme, 

2 oka spleteme hladce a sejmuté oko 

přes ně přetáhneme, 1 oko hladce. 

30. řada: 1 oko obrace, 1 oko hladce, 

1 oko obrace. 

31. řada: 3 oka spleteme hladce. 

2. vějíř: Z levého okraje 1. vějíře nabe-

reme šedou přízí z lícové strany (s přízí 

v rubu) 16 ok rovnoměrně rozdělených 

do „obloučku“ na levém okraji, na konci 

nabereme ještě 1 oko z „rohu“ řady 

nahození = 17 ok a nově nahodíme ještě 

16 ok = celkem 33 ok. Vějíř pleteme 

od 1. řady stejně jako 1. vějíř. 

3. vějíř: Z pravého okraje 1. vějíře 

nabereme šedou přízí 16 ok rovnoměrně 

rozdělených do „obloučku“ + 1 oko 

z „rohu“ řady nahození a nově nahodíme 

ještě 16 ok = celkem 33 ok. Vějíř pleteme 

od 1. řady stejně jako 1. vějíř. 

4. vějíř pleteme mezi 2. a 3. vějířem tak-

to: Šedou přízí nabereme z levého okraje 

3. vějíře 16 ok rovnoměrně rozdělených 

do obloučku, 1 oko nabereme z rohu řad 

nahození 3. a 2. vějíře současně (rohy 

2. a 3. vějíře položíme přes sebe) a pak 

z pravého okraje 2. vějíře nabereme 

16 ok rovnoměrně rozdělených do ob-

loučku = celkem 33 ok. Vějíř pleteme 

od 1. řady stejně jako 1. vějíř. 

Tímto způsobem pokračujeme v připlétání 

vějířů, až jich máme v horní řadě celkem 9. 

V poslední (= 10.) řadě pleteme poloviční 

vějíře, viz schéma polovičních vějířů. Cel-

kem upleteme 10 polovičních vějířů. 

Horní lem: Horní okraj obháčkujeme 

šedou přízí řadou račích sloupků = krslp 

háčkované zleva doprava (oka se nahoře 

kříží). 

Design: Käthe Fog

	 	 =  1 oko lícový žerzej = v lícových řadách hladce, v rubových řadách obrace
 9	 =  1 oko rubový žerzej = v lícových řadách obrace, v rubových řadách hladce
 o = 1 oko sejmeme s přízí podél rubu
 	 = 2 oka spleteme hladce
 	 =  1 oko volně sejmeme, 2 oka spleteme hladce  

a sejmuté oko přes ně přetáhneme
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