
Bolerko pro všechny příležitosti 

Model pleteme dvojitou přízí. Hráškový vzor pleteme na jehlicích č. 7.  

Lícový žerzej pleteme líc na jehlicích č. 3, rub na jehlicích č. 7 

Velikost 36/38 - (40/42) - 44/46 

Materiál: Příze Super Kid italské firmy Campolmi (70 % mohér – 30 % polyamid, 25 
g /225 m)  

5 - (9) - 9 klubíček, jehlice č.3 a 7, háček č. 6 

 

Hráškový vzor: sudý počet ok 

1. ř. líc: 1 oko kr. * 1 oko obr, 1oko hl*   mezi **opakujeme po celé délce. Řadu 
končíme kr. oko 

2. ř. rub: 1 oko kr, *1 oko obr, 1 oko hl* mezi** opakujeme. Řadu končíme kr. oko 

Řady 1 a 2 opakujeme. 

 Lícový žerzej: líc hl, rub obrace 

Hustota vzoru: 14 ok a 25 řad je 10 cm x 10 cm (dvojitá příze, jehlice č. 3 a 7) 

 

Zádní díl: Nahodíme 69 (75) 81 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 7 a pleteme 6 řad 
hráškovým vzorem. Dále pleteme hladkým žerzejem, líc, jehlice č. 3 rub jehlice č. 7 

Průramky: po 28 cm od nahození, oboustranně ujímáme 1 x 3 (4) 5 ok v. V každé 2 
řadě ještě ujmeme  1x2 a 3 (4) 4 x 1 oko. Na zbylých 53 (55) 59 okách pokračujeme 
lícovým žerzejem.   

Ve výší  48 (50) 52 cm v lícové řadě vše uzavřeme.   Prostředních 21 (21) 23 ok si 
označíme jako krční výstřih. 

 

Levý přední díl: Nahodíme 40 (43) 46 ok dvojitou přízi na jehlicích č. 7 a pleteme 6 
řad hráškovým vzorem. Dále pleteme lícovým žerzejem líc č. 3, rub č. 7.  

Prvních 33 (36) 39 ok pleteme hl. žerzejem. 

6 hráškový vzor a 1 oko kr. Krajních 7 ok tvoří přední lištu. 

Tvarování předního dílu: V 9 řadě spleteme 2 oka hl. před lištou. Toto ujímání 
opakujeme ještě 4x (5x) 6x v každé 8 řadě a 11x (10x) 10x v každé 6 řadě. 



Průramky:  ve výši 28 cm od nahození ujímáme v každé 2 řadě 1x2 oka a 3x (4x) 4x 
1 oko 

Ve výší 48 (50) 52 cm zbylá oka 16 (17) 18 ukončit. 

Pravý díl pleteme zrcadlově. 

 

Rukáv: nahodíme 33 (36) 39 ok na jehlicích č. 7 dvojitou přízí a pleteme hráškový 
vzor 6 řad. Dále pleteme hladký žerzej a střídáme jehlice.  V 11 řadě přidáme 
oboustranně 1 oko následovně: 2 x v každé 10 řadě a 7 x v každé 8 řadě. Máme 53 
(56) 59 ok. 

Pro rukávovou kouli ve výši 41 cm od nahození ujmeme 1 x 3 (4) 5 ok dále v každé 2 
řadě 1 x 2 oka a 4x1 oko, v každé 4 řadě 3x1 oko, v každé 2 řadě 4x (5x) 7x 1 oko, 
1x2 oka, 1x3 oka, zbylých 7 ok ukončit. Délka rukávu je 55 (56) 57 cm. Druhý rukáv 
pleteme stejně.   

 

Dohotovení:  Všechny díly namočit, rozložit na ručník, nechat uschnout. Všechny 
díly sešijeme. Zádní díl u krku obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků.    

    

 

 

 


