
Døevìný pletací rám
1. Konec vlnìného provázku upevni v záøezu na jedné z krátkých stran 

døevìného rámu.

2. Nyní veï vlnìný provázek vnitøní stranou dozadu za první kovové 

oèko vpravo.

3. Obtoè kovové oèko vlnìným provázkem a veï ho k nejbližšímu 

levému kovovému oèku. Pøitom dávej pozor, aby provázek obtáèel 

oèko z vnitøní strany zezadu dopøedu.

4. Takto obtáèej støídavì jedno kovové oèko za druhým. Vlnìný 

provázek neutahuj pøíliš silnì, aby pozdìji mohla vzniknout pìkná 

a volná pletená oka.

5. Až dojdeš k poslednímu kovovému oèku, zaèni se stejným 

zpùsobem vracet a omotej protìjší oèko z vnitøní strany.

6. Stejným zpùsobem pokraèuj s omotáváním dalších oèek. Nyní by 

mìla být všechna kovová oèka omotána dvìmi øadami vlnìného 

provázku s výjimkou obou krajových kovových oèek.

7. Poslední kovové oèko se nyní stává tvým prvním oèkem. Veï vlnìný 

provázek za toto kovové oèko, drž ho napnutý a zároveò za pomoci 

døevìné jehlice uvolni spodní smyèku.

8. Døevìnou jehlicí zvedni spodní smyèku a pøesmýkni ji pøes kovové 

oèko.

9. Opakuj krok è. 7 a 8 u všech ostatních kovových oèek. Výjimkou je 

poslední kovové oèko na opaèné stranì rámu, které je omotáno 

pouze jednou.

10. Opakovanì zaèni omotávat vlnìný provázek kolem kovových oèek 

z vnitøní strany. Až dojdeš na opaènou stranu døevìného rámu, 

proveï kroky è. 7 a 8.
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11. Až bude mít tvùj šál tu správnou délku, musí být smyèky uvolnìny 
z rámu a spleteny. Zaèni tak, že poslední smyèku (1) uvolníš 
za pomoci døevìné jehlice z rámu.

12. Nyní naber na jehlici ještì smyèku (2) na protìjší stranì.

13. Protáhni smyèku (2) dovnitø do smyèky (1). Pomoz si druhou rukou.

14. Sesuò smyèku (1) z jehlice. Smyèka (2) zùstává nadále na jehlici. 
Kroky è. 11 – 14 opakuj tak, že vždy navleèeš smyèku z protìjšího 
kovového oèka a provleèeš ji smyèkou, která již na jehlici je.

15. Jako poslední odebereš konec vlnìného provázku ze záøezu 
v døevìném rámu, omotáš ho dvakrát kolem døevìné jehlice 
a protáhneš ho poslední smyèkou na jehlici pøesnì tak jako 
u pøedchozích smyèek.

Náš tip na závìr: 

Jakmile uzavøeš v kroku è. 14 první oèko, zavìš uzavøenou smyèku, která 
již není na jehlici, za poslední kovové oèko na døevìném rámu. Tím 
zabráníš tomu, aby se poslední øada šálu pøíliš nestáhla. Tuto smyèku 
sundej až po provedení kroku è. 15.

Pøejeme hodnì zábavy!

Obsahuje malé èásti, nevhodné pro dìti do 3 let. 
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