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nápad na víkend

www.praktickazena.cz

Také milujete chvilky volna, kdy nemusíte dělat naprosto vůbec nic?  
K tomu potřebujete pohodlí, teplíčko a něco dobrého na zub.  

A také partnera. Takže pleťte raději ve dvou velikostech…

ponožky     
na dvou jehlicích 
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PostuP krok za krokem 

co budete potřebovat
cca 150–200 g různých zbytků silnějších přízí (přibližně stejného objemu), jehlice č. 4,5–5

VELIKOST: UNI pro ni i pro něj; náš azurový model 
má velikost 38–40; prodloužením nebo zkrácením 
chodidla vyrobíte jakoukoliv velikost
VZORY: I. žerzej – líc hl, rub obr; II. pružný vzor 1/1 
– 1 oko hl, 1 oko obr, pleťte stále nad sebou; barvy 
a druhy přízí střídejte podle vlastní fantazie a vytvá-
řejte proužky, kostičky a co vás napadne

Obě ponožky pleťte stejně. Začněte na 17 ok, začá-
teční počet ok musí být vždy lichý. Pleťte pružným vzo-
rem II, přičemž poslední oko vždy sejměte a první oko 
upleťte. nezapomeňte střídat barevné proužky.
Takto pokračujte až do výše 30–32 cm = celková výška 
ponožky od horní části až k ujímání ve špičce.
Pak vytvarujte špičku. Pleťte lícovým žerzejem I a za-
čněte ujímat: v lícových řadách – 1 krajové oko, 2 oka 
splést hladce, zbytek řady doplést; v rubových řadách 
– 1 krajové oko, 2 oka splést obrace, zbytek řady do-
plést. Když zbude na jehlicích jen 5 ok, pokračujte žer-
zejem na druhé straně ponožky = chodidlo. 
Pro vytvarování špičky opět přidávejte oka nabíráním 
z příčné nitě na konci každé řady z horní části ponožky. 
Tím připletete druhou část ponožky k první.
Po dosažení počátečních 17 ok, pokračujte v pletení 
dál stejným způsobem, tj. pořád nabírejte oka z příčné 
nitě na konci každé řady a zároveň splétejte dohroma-
dy vždy 2 první oka řady (na jehlicích máte stále 17 
ok). Stále připlétejte chodidlo k první části.  Po upletení 
cca 14–15 cm (dámská velikost) nebo podle požadova-
né velikosti (nejlépe si porovnejte pleteninu s konfekční 
ponožkou, která dobře padne) vytvarujte patu: ujímejte 
stejně jako u špičky, až zbude 7 ok, přičemž poslední 

oko v řadě vždy sejměte. pak opět rozplétejte stejně 
jako u špičky, takže po uzavření paty bude na jehlicích 
opět 17 ok.
DOPORUČENÍ: Pro zpevnění paty je vhodné přidat 
tenkou bavlněnou přízi!
ponožku pak dopleťte opět pružným vzorem ii až do 
výše první části ponožky. Zároveň neustále pokračujte 
ve splétání obou částí ponožky k sobě.

Dobré rady
Čím bláznivější ponožky upletete, tím větší legrace. 
Využijte i ty nejpodivnější zbytečky přízí, efektní nit-
ky, příze s nopky, s třásničkami apod. Až si vyberete 
přízi, která bude tvořit základ, přizpůsobte její síle 
ostatní – třeba i tenčí příze. Pleťte z nich dvojitě, 
trojitě, prostě podle potřeby. Zvládne to každý – 
ponožky jsou pletené pouze na dvou jehlicích! 

Počítadlo řad je 
perfektním pomocníkem 
v párovém pletení.



3způsoby jak si předplatit

Aktuální informace o předplatném  naleznete na www.predplatne-casopisu.cz

praktická žena za 

S předplatným získáte každé číslo Praktické ženy 
o 20 Kč levněji než na stánku!

přeDplatné

• jednoduše přímo na www.predplatne–casopisu.cz
• jednoduše posláním e-mailu na pz@send.cz
• jednoduše telefonicky na 225 985 285

39 kč

Zájemci o návody ve formátu pdf si také stahují


