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nápad na víkend

www.praktickazena.cz

Palcové rukavice se pletly odjakživa. Letos jim móda přidala na váze. 
Protáhla je do výšky, a dokonce kvůli nim zkrátila i rukávy.  

Noste je všude tam, kde náležitě vyniknou. 

trendové     
    maxipalčáky 
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PRUHOVAN… RUKAVICE

Dejte si práci 
s kompletací velkého 

počtu barviček. 
Tenké příze zdvojte 

či ztrojte nebo je 
přidejte k základní 

barvě, která převládá. 
Proužky pak budou 

melírované, a přitom 
budou perfektně ladit. 
Do několika proužků 
zapleťte i zlaté nitky. 
Jsou v kurzu. Pozor 

– doporučujeme 
každý zbytek příze 
vydělit dvěma. Jen 

tak budete mít jistotu, 
že druhá rukavice 

bude vypadat stejně.

www.praktickazena.cz trendovÉ maXipaLčákY vydala jako speciální elektronickou publikaci  
Praktická moderní žena © Sanoma Media Praha 2013 • Návod slouží k osobnímu užití, nikoli pro komerční účely!

PostuP  
krok za krokem 

co budete potřebovat
150 až 200 g zbytků barevných přízí – základ tvoří azurová příze GEISHA fy VLNAP (65 % akryl, 20 % vlna,  

15 % mohér; 139 m/50 g, barva 14764), temně fialová příze FABIA fy Schoeller (56 % polyamid, 44 % polyakryl, 
barva 17), kivi melír ELIAN betty fy VSV Pilníkov (43 % akryl, 29 % polyamid, 28 % vlna; 49 m/50 g),  

zlatá příze METALIC Anchor fy Coats (80 % viskóza, 20 % metalický polyester), 5 krátkých jehlic č. 4

VELIKOST: délka rukavice 43 cm
VZORY: I. lícový žerzej – líc hlad-
ce, rub obrace; při pletení v kru-
hových řadách stále hladce; ve 
vzoru vyplétejte pestré barevné 
proužky 
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm 
= 16 ok x 28 řad

rukavici pleťte od spodního okraje 
v kruhových řadách na 4 jehlicích. 
Začněte na 36 ok a pleťte vzorem I. 
Barvy střídejte podle fantazie.
Ve výši 30 cm přendejte 4 oka 
pro palec na zavírací špend-
lík. Pokračujte rovně, přičemž  
4 chybějící oka opět přidejte.
V celkové výši 39 cm vytvarujte špič-
ku. Spleťte obrace 2. a 3. oko, 
16. a 17., 20. a 21., 34. a 35. oko. 

Nad těmito oky splétejte ještě 4x a pak 
zbylá oka naberte na nit a zapošijte.
Nyní naberte na 3 jehlice 4 odlo-
žená oka pro palec, dále v boku 
otvoru 2 oka, 4 oka z vrchní části 
a 2 oka z boku otvoru = 12 ok 
a jednobarevně pleťte doko-
la 4,5 cm vzorem I. Pro zúžení 
palce ve dvou následujících 
řadách spleťte obrace vždy  
2 oka v jedno, zbylá oka naber-
te na nit a zapošijte. druhou ruka-
vici pleťte zrcadlově.
Rukavice pěkně vyrovnejte, navlh-
čete nebo přikryjte vlhkým plátnem 
a nechte uschnout.



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


