
 
Návod	na	dámský	pletený	objemný	nákrčník	se	zkříženými	oky	

 

  
 
Velikost: uni 
 
Co budeme potřebovat: 
• 100g příze Drops Air, odstín 03 – perlově šedá 
• 100g příze Drops Air, odstín 08 – světle růžová 
• kruhová pletací jehlice č. 7 
 
Zkratky: 

• SEJ = sejmout 
• o = obrace 
• h = hladce 
• F = front cross = křížení vepředu = 1. oko vynecháme, druhé oko upleteme obrace 

za zadní nit, přeskočené oko upleteme hladce a obě oka najednou přendáme na 
pravou jehlici 

• B = back cross = křížení vzadu = 1. oko přeskočíme, druhé oko upleteme hladce a 
necháme na levé jehlici, přeskočené oko upleteme obrace a obě oka přendáme na 
pravou jehlici 

• ** = opakujeme celý postup, který je mezi hvězdičkami 

Poznámka: 

• pleteme dvojitě 
• liché řady pleteme růžovou přízí a rubové řady pleteme šedou 

 
  



 
Vzor pletení: 
 

 
 
Pracovní postup pletení: 
Pleteme v kruhových řadách na kruhové jehlici č. 7 podle schématu. 
 
Na kruhovou jehlici nahodíme šedou přízí (dvojitě) 192 ok. 

• 1. řada - růžová: *1SEJ, 4o, 1SEJ, 2o, 2SEJ, 2o* 
• 2. řada - šedá: *1h, 4o, 1h, 2o, 1F, 2o* 
• 3. řada - růžová: *1SEJ, 4o, 1SEJ, 2o, 2SEJ, 2o* 
• 4. řada - šedá: *1h, 4o, 1h, 1o, 1B, 1F, 1o* 
• 5. řada - růžová: *1SEJ, 4o, 1SEJ, 1o, 1SEJ, 2o, 1SEJ, 1o* 
• 6. řada - šedá: *1F, 2o, 2B, 2o, 1F* 
• 7. řada - růžová: *1o, 1SEJ, 2o, 1SEJ, 1o, 1SEJ, 4o, 1SEJ* 
• 8. řada - šedá: * 1o, 1F, 1B, 1o, 1h, 4o, 1h* 
• 9. řada - růžová: *2o, 2SEJ, 2o, 1SEJ, 4o, 1SEJ* 
• 10. řada - šedá: *2o, 1F, 2o, 1h, 4o, 1h* 
• 11. řada - růžová: *2o, 2SEJ, 2o, 1SEJ, 4o, 1SEJ* 
• 12. řada - šedá: *1o, 1B, 1F, 1o, 1h, 4o, 1h* 
• 13. řada - růžová: *1o, 1SEJ, 2o, 1SEJ, 1o, 1SEJ, 4o, 1SEJ* 
• 14. řada - šedá: *1B, 2o, 2F, 2o, 1B* 
• 15. řada - růžová: *1SEJ, 4o, 1SEJ, 1o, 1SEJ, 2o, 1SEJ* 
• 16. řada - šedá: *1h, 4o, 1h, 1o, 1F, 1B, 1o* 
• pokračujeme opět od první řady. Když je pletenina vysoká podle našich představ, 

ukončíme šedou přízí. 

Děkuji za zakoupení autorského návodu. Prosím respektujte autorská práva a návod bez 
svolení nešiřte. Při publikování vašeho výrobku podle mého návodu nezapomeňte řádně uvést 
zdroj „Prošikulky.cz“. Návod není určený ke komerčním účelům.	V případě jakýchkoliv 
nejasností se na mě prosím neváhejte obrátit.  	
 
Mějte se krásně, 
Peťa, peta@prosikulky.cz 


