Návod na dámské letní šaty s raglánovými rukávy pletené shora dolů

Velikost: S
Co budeme potřebovat:
• 450 g příze Drops Belle nebo Drops Muskat
• kruhové pletací jehlice č. 3,4 a 4
Zkratky:
• ** = opakujeme celý postup, který je mezi hvězdičkami
Poznámka:

RAGLÁN přidáváme v každé druhé řadě.
o Na obou stranách každého raglánového hřebenu přidáváme 1 oko (celkem 8 ok v jedné řadě), takto:
o 1x nahodit, 1 oko hladce za zadní nit, 1 oko hladce, 1 oko hladce za zadní nit, 1 oko nahodit.
V následující řadě pleteme nahozená oka klasicky hladce, nikoliv za zadní nit, v pletenině tak
vzniknou dírky.
• UJÍMÁNÍ - pleteme k posledním 2 okům před značkou, 2 oka spleteme přetažením hladce (1 oko
sejmeme hladce, 1 oko upleteme hladce a sejmuté přes ně přetáhneme). Za značkou spleteme 2 oka
hladce.
• PŘIDÁVÁNÍ – nahozením. V následující řadě pleteme nahození obrace za zadní nit, aby se v pletenině
netvořily dírky.
• PŘIDÁVÁNÍ II – začínáme v bočním dílu – hladce ke značce, 1x nahodit, značka, 1 oko hladce (z
předního nebo zadního dílu), 1 x nahodit. Poté opět hladce k poslednímu oku před značkou, 1x
nahodit, 1 oko hladce (z předního nebo zadního dílu), značka, 1 x nahodit. U dalších dvou značek
postupujeme stejně
•

Pracovní postup pletení:

Pleteme v kruhových řadách na kruhové jehlici, shora dolů, tedy od okraje průkrčníku k dolnímu lemu.
Rukávy pleteme v kruhových řadách na kruhové jehlici/ponožkových jehlicích.
SEDLO:
Na kruhovou jehlici č.3,5 nahodíme 108 ok a pleteme takto:
• 1. řada – všechna oka obrace
• 2. řada – všechna oka hladce
• 3. řada – všechna oka obrace
• 4. řada – všechna oka hladce
• 5. řada – *2 oka spleteme hladce, 1 oko nahodit*
• 6. řada – všechna oka hladce
• 7. řada – *1 oko nahodit, 2 oka spleteme hladce*
• 8. řada – všechna oka hladce
• 9. řada – všechna oka obrace
Pleteninu nyní převedeme na jehlice č. 4. V následující řadě pleteme všechna oka hladce a SOUČASNĚ
přidáme rovnoměrně 14 ok (máme celkem 122 ok).
V další řadě umístíme do pleteniny 4 značky a vytvarujeme průkrčník pomocí zkrácených řad, takto: První
značkou si označíme začátek kruhové řady, upleteme (nahozená oka pleteme hladce za zadní nit, aby se
v pletenině nevytvořili dírky) 41 ok hladce (přední díl), vložíme druhou značku, upleteme 20 ok hladce
(rukáv), vložíme třetí značku, nyní pleteme zadní díl takto: upleteme 31 ok hladce, OTOČÍME a pleteme
v rubu 21 ok obrace, znovu otočíme a pleteme v líci 15 ok hladce, otočíme a v rubu upleteme ještě 9 ok
obrace, naposledy práci otočíme a pleteme v líci 25 ok hladce (máme vytvarovaný zadní díl), vložíme
čtvrtou značku, upleteme zbytek řady hladce (20 ok = rukáv).
Pokračujeme takto – a současně přidáváme pro RAGLÁN (viz výše):
• 1. řada: pleteme hladce k druhé značce, pak pleteme RAGLÁN (viz. výše), dále hladce po poslední 3
oka před třetí značkou, RAGLÁN, hladce ke čtvrté značce, RAGLÁN, hladce po poslední 3 oka před
první značkou, RAGLÁN
• 2. řada: všechna oka i ta přidaná pleteme lícovým žeržejem
• 3. řada: přední díl pleteme takto: *2 oka spleteme hladce, 1 oko nahodit* až k poslednímu oku
před druhou značkou, to upleteme hladce, poté pleteme stejně jako 1. řadu – rozšiřujeme pro
raglán
• 4. řada: všechna oka i ta přidaná pleteme lícovým žerzejem
• 5. řada: přední díl pleteme takto: *1 oko nahodit , 2 oka spleteme hladce* až k poslednímu oku
před druhou značkou, to upleteme hladce, poté pleteme stejně jako 1. řadu – rozšiřujeme pro
raglán
• 6. řada: všechna oka i ta přidaná pleteme lícovým žerzejem
• 7. řada: *pleteme hladce k poslednímu oku před druhou značkou, poté RAGLÁN, poté hladce
k posledním dvěma okům před třetí značkou, RAGLÁN.*
• 8. řada: Všechna oka v řadě pleteme lícovým žerzejem
• pokračujeme opakováním stále 7. a 8. řadu dokud raglán neměří cca 16 cm, zadní díl od průramku
k průramku měří cca 37 cm, rukáv měří od průramku k průramku 33 cm (na jehlici máme cca 260
ok)

Nyní pleteme takto: lichá řada – rozšiřujeme raglán už jen v zadním a předním dílu:
• lichá řada:
o přední díl: 1 oko hladce za zadní nit, 1x nahodit, hladce k poslednímu oku před druhou
značkou, 1x nahodit, 1 oko hladce za zadní nit,
o rukáv: 1 oko hladce, 1 oko hladce za zadní nit, oka rukávu obrace (k posledním dvěma
okům před třetí značkou), poté 1 oko hladce za zadní nit, 1 oko hladce,
o zadní díl: 1 oko hladce za zadní nit, 1x nahodit, hladce k poslednímu oku před čtvrtou
značkou, 1x nahodit, 1 oko hladce za zadní nit,
o rukáv: 1 oko hladce, 1 oko hladce za zadní nit, obrace k posledním dvě okům před první
značkou, 1 oko hladce za zadní nit, 1 oko hladce
• sudá řada: 1 oko hladce za zadní nit, 1x nahodit, všechna zbylá oka v řadě hladce
• opět lichá řada jako výše
• sudá řada – ukončíme rukávy:
o přední díl: hladce k druhé značce, druhá značka
o rukáv: 2 oka hladce, oka rukávu ukončíme hladce, 2 oka hladce, třetí značka
o zadní díl: hladce k čtvrté značce, čtvrtá značka
o rukáv: 2 oka hladce, oka rukávu ukončíme hladce, 2 oka hladce, první značka
• V následující řadě spojíme přední a zadní díly takto:
o hladce k poslednímu oku před druhou značkou, 1x nahodit, 1 oko hladce za zadní nit, druhá
značka, 1 oko hladce, 1 oko hladce za zadní nit
o hladce k poslednímu oku před čtvrtou značkou, 1x nahodit , 1 oko hladce za zadní nit,
čtvrtá značka, 1 oko hladce, 1 oko hladce za zadní nit
TRUP
Práci nyní měříme od tohoto místa.
Beze změny pleteme dvě řady lícovým žeržejem, poté začneme po stranách v každé ujímat v každé třetí
řadě takto (viz. UJÍMÁNÍ):
• 1. řada: poslední 2 oka před první značkou spleteme přetažením hladce, značka, 2 oka spleteme
hladce. Přední díl pleteme lícovým žerzejem k posledním dvěma okům před druhou značkou, opět
dvě oka spleteme přetažením hladce, značka, 2 oka splést hladce. Zadní díl pleteme lícovým
žeržejem
• 2. řada lícovým žerzejem bez ujímání
• 3. řada lícovým žerzejem bez ujímání
• 4. řada = 1. řada
• 5. a 6. řada – lícovým žerzejem bez ujímání
• 7. řada = 1. řada…
• Tímto způsobem pleteme až do výše 14 cm (od průramku), ujímáme cca 12x, poté pleteme bez
ujímání a v zadním díle necháme vzniknout otvor:
o Převedeme pleteninu na jehlice. 3,5 a přední díl pleteme lícovým žeržejem, zadní díl
pleteme vroubkovým vzorem (jedna řada hladce, druhá obrace, takto řady střídáme
celkem 3x – vzniknou 3 vroubky), končíme řadou pletenou v zadním díle obrace, následující
řadu pleteme takto:
• přední díl lícovým žeržejem, značka, 10 ok hladce, uzavřeme oka zadního dílu až k posledním 10
okům před další značkou, ta upleteme hladce, pokračujeme hladce v předním díle až ke značce,
protože nyní budeme plést vroubkovým vzorem, tak posledních 10 ok za značkou pleteme nyní
obrace
• nyní pleteme v rovných řadách vroubkovým vzorem:
• 1. řada: obrace 10 ok, značka, hladce přední díl i 10 ok za značkou, otočíme

•
•
•
•
•
•
•

2. řada: hladce k první značce, hladce i přední díl v rubové straně, posledních 10 ok za značkou
obrace
opakujeme 1. a 2. řadu, dokud otvor na zadním díle neměří 8 cm na výšku, končíme v rubové řadě,
otočíme
následující lícovou řadu pleteme takto:
10 ok hladce, značka, přední díl hladce (v mém případě 56 ok), značka, 10 ok obrace, nahodíme 36
ok (56 – 10 – 10 ok = 36 ok), 10 ok obrace, značka (konec zadního dílu), značka, přední díl hladce
nyní už pleteme opět v kruhových řadách, přední díl lícovým žeržejem a zadní díl vroubkovým
vzorem (takto upleteme opět 3 vroubky)
Po upletení 3 vroubků v zadním dílu převedeme pleteninu na jehlice č. 4 a rozmístíme 4
značkovače takto:
13 ok hladce, značka, 30 ok hladce, značka, 13 ok hladce, 13 ok hladce, 30 ok hladce, značka, 13
ok hladce

SUKNĚ
• V následující řadě přidáme 4 oka:
o 1. řada: pleteme hladce k první značce, 1x nahodíme, značka, hladce k druhé značce,
značka a za značkou 1x nahodíme (nepřidáváme ve středovém předním ani zadním dílu, ale
v bočních dílech po stranách značek)
o 2. – 5. řada: poté pleteme 4 řady bez přidávání
• opakujeme 1. – 5. řadu ještě 6x
• poté přidáváme v každé třetí řadě, celkem 3x
• pak přidáváme stále v každé třetí řadě, nyní ale na obou stranách značky, tj. 8 ok v každé řadě, viz.
PŘIDÁVÁNÍ II
• Pleteme až do celkové délky cca o 5 cm kratší, než je naše požadovaná délka šatů.
• Převedeme pleteninu na kruhovou jehlici č. 3,5 a posledních 5 cm pleteme lem takto:
• 1. řada: všechna oka obrace
• 2. řada: všechna oka hladce
• 3. řada: všechna oka obrace
• 4. řada: všechna oka hladce
• 5. řada: *1x nahodit, 2 oka splést hladce*
• 6. řada: všechna oka hladce
• 7. řada: *2 oka splést hladce, 1x nahodit*
• 8. řada: všechna oka hladce
• 9. řada: všechna oka obrace
• 10. řada: všechna oka hladce
• 11. řada: všechna oka obrace
• 12. řada: všechna oka ukončíme hladce
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