
 Trojúhelníkový šátek (pánský)
Velikost: asi 178 x 68 cm

Materiál: příze „Yara“ (Lang Yarns; 41% 
bavlna, 33% mohér, 14% vlna, 11% poly-
amid, 1% elastan; asi 160 m/50 g): 100 g 
modré 955.0034 a příze „Mohair Trend“ 
(Lang Yarns; 70% mohér, 30% hedvábí; asi 
75 m/25 g): 100 g ocelově modré 
953.0010; kruhová jehlice č. 6 (Addi)
Základní vzor: 1. řada (lícová řada): 
Všechna oka pleteme modrou přízí ob-
race. 2. řada (lícová řada): Všechna oka 
pleteme ocelově modrou přízí obrace. 
3. řada (rubová řada): Všechna oka ple-
teme modrou přízí hladce. 4. řada (rubo-
vá řada): Všechna oka pleteme ocelově 
modrou přízí hladce.

Upozornění: Tento vzor pleteme výhrad-
ně na kruhové jehlici, protože pleteme 
stále 2 řady hladce a potom 2 řady obrace. 
1. – 4. řadu stále opakujeme.
Zvýrazněné přidávání: V lícové řadě 
na levém okraji práce: 1 oko upleteme 
z příčné nitě obrace za zadní nit, kraj. 
oko. V rubové řadě na levém okraji prá-
ce: kraj. oko. 1 oko upleteme z příčné ni-
tě hladce za zadní nit.
Zvýrazněné ujímání: V lícové řadě na le-
vém okraji práce: 2 oka spleteme obrace, 
kraj. oko. V rubové řadě na levém okraji 
práce: kraj. oko, 2 oka spleteme hladce.
Zkušební vzorek: 14 ok a 21 řad základ-
ního vzoru = 10 x 10 cm.
Pracovní postup: Začínáme na 3 oka 
modrou přízí a pleteme základním vzo-
rem, přitom na levém okraji přidáme 
v každé 2. řadě 93x 1 oko zvýrazněným 
přidáváním = 96 ok. Potom na levém 
okraji ujmeme v každé 2. řadě 93x 1 oko 
zvýrazněným ujímáním = 3 oka. Tato 
3 oka uzavřeme.
Dokončení: Šátek vypneme, navlhčíme 
a necháme uschnout.

 Trojúhelníkový šátek (dámský)
Velikost: asi 210 x 33 cm

Materiál: příze „Shio“ (ITO; 100% vlna; 
480 m/40 g): 120 g džínově modré 450 
a příze „Niji“ (ITO; 100% vlna; 480 m/20 g): 
20 g Shades of Aqua 258; jehlice č. 4 (Addi)
Základní vzor: 1. řada (lícová řada): Ple-
teme střídavě 1 oko hladce, 1 oko obra-
ce. 2. řada (rubová řada): Všechna oka 
pleteme obrace. 1. a 2. řadu stále 
opakujeme.
Rozpletení 1 oka na 2 oka: V lícové řa-
dě rozpleteme poslední oko, to zname-
ná, že z posledního oka upleteme 1 oko 
hladce a 1 oko hladce za zadní nit. V ru-
bové řadě rozpleteme 1. oko, to zname-
ná, že z 1. oka upleteme 1 oko obrace 
a 1 oko obrace za zadní nit.

Zkušební vzorek: 18 ok a 32 řad zá-
kladního vzoru čtyřvláknovou přízí = 
10 x 10 cm.
Upozornění: Šátek pleteme čtyřvlák-
novou přízí, současně 3 vlákny džínově 
modré příze a 1 vláknem příze v barvě 
Shades of Aqua.
Pracovní postup: Na jehlice nahodí-
me 6 ok čtyřvláknovou přízí a pleteme 
základním vzorem, začínáme rubovou 
řadou. Ve výši 7 cm = 13 řad rozplete-
me poslední oko na konci následující lí-
cové řady. Potom rozpleteme v každé 
16. řadě 3x 1 oko, v každé 8. řadě 6x 
1 oko, v každé 6. řadě 11x 1 oko, v kaž-
dé 2. řadě 32x 1 oko a v každé řadě 37x 
1 oko = 96 ok. Přidaná oka začleníme 
do základního vzoru. Potom přidáme 
na konci každé lícové řady 6x 6 ok, 5x 
8 ok, 2x 19 ok a 1x 18 ok = 228 ok. Nad 
všemi oky upleteme ještě 3 cm = 6 řad 
základním vzorem a oka uzavřeme. 
Konce příze zapošijeme.
Dokončení: Šátek vypneme, navlhčíme 
a necháme uschnout.


