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Milé misijné priateľky

Máte v rukách .vydanie Návodov praktickej pomoci Afrike. 
Táto brožúrka je pomôckou pre všetkých, ktorí túžia podpo-
riť misiu v Afrike svojimi ručnými prácami. Novým záujem-
com/ záujemkyniam o túto formu podpory misie najprv túto prácu predstavíme.

Ako sa volá táto misia? 
 Misia na Níle.
Kde teda pracuje? 
 V severovýchodnej Afrike  v gypte, 
Eritrei, Etiópii, Sudáne, Tan-
zánii, v Kongu.
Ako dlho misia existuje? 
 Od roku 1900.
Kde má základňu? 
 Vo vajčiarsku, predtým (do nástupu 
nacizmu) v Nemecku.
Má pobočky? 
 no, v Nemecku, na Slovensku,  
v Spojených štátoch amerických.
Ako funguje? 
 Misionári sú podporovaní 

edovšetkým tzv. podpornými priateľ-
skými kruhmi a ich modlitbami, prácou 
a nančnými zbierkami.
Aká je forma misijnej práce? 
 Tradičná – nemocnice, školy, zdra-
votnícke strediská, ale aj poľnohospo-
dárske projekty... V Etiópii, kde je kaž-

  

dý desiaty obyvateľ telesne postihnutý,

 

fun uje školiace a pracovné centrum
pre postihnutých a nemocnica. ormou
zdravotníckej pomoci pôsobí misia aj v
Sudáne. Od roku 2006 slúži nemocni-
ca v E ypte (v meste Na ada).

 nzánii sa hlása evanjelium 
v utečeneckých táboroch, prednáša sa 
na seminároch, deti a mládež dostávajú 
vzdelanie a koordinuje sa humanitárna 
pomoc. e tam aj poľnohospodárske 
centrum ure a. 

ližšie

 

informácie

 

o všetkých a c ých ných 
pracoviskách prin  o
PRAMENE a tiež okružné 
listy misionárov, či modlitebné t

O čo sa teda jedná? 
 O modlitby za ďalekých spolublíž-
nych a tých, ktorí nesú evanjelium

 

napr. so škatuľou sušeného mlieka ale-
bo zeleninových semien. O sesterskú

 

pomoc vpletanú do odosielaných ple-
tených pulóvrikov a farebných vesti-
čiek. O lásku všitú

 

do „patchworkových“ diek. Ale predo-
všetkým ide o modlitby a o pôsobenie

 

Svätého Ducha v ľudských dc ch  

PLETIEME PRE AFRIKU - Návody praktickej 
pomoci. Ďakujeme všetkým slovenským a českým 
podporovateľom práce Misie na Níle za pomoc pri 

.vydaní tejto brožúrky. 
Za vyhotovenie nákresov ďakujeme br. Bohušovi Kučerovi.
Fotografie: MN. Preklad pracovných popisov a ilustrované 
doplnenie: Mária Pospíchalová, r. Kočalková, a olesáro á,
Emmy Roth, di a alá o á
Zodpovedná: Mgr. a iela iku o á
Obálka, sadzba a tlač: Equilibria, s.r.o., Popradská 56/B, 
040 01 Košice, tel.: +421 55 6233 755, equilibria@equilibria.sk

MN – Misia na Níle n.o.
Liptovský Peter 52, 033 01
dnlmksv@gmail.com 
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava, č.ú.: 1362417050/0200

V ruke príjemnú farebnú vlnku a v srdci neviditeľné modlitebné vlákenko, takúto 
kombináciu služby Božím veľkým, alebo malým, dokonca tým najmenším z najmen-
ších, Pán Boh určite požehná.

 

Milé priateľky, buďte si isté, že Vaša pomoc je vítaná. 

 

Veľa radosti zo života v Božej blízkosti Vám za Misiu na Níle praje

   
   

 a iela iku o á, riaditeľka slovenskej pobočky - Misia na Níle n.o.

                         V Eritrei funguje od 
roku 1963 škola a internát s okolo 1200 
žiakmi z celej krajiny. V Kongu vybu-
dovala misia - vzdelávacie centrum pre 
stolárov a krajčírky - Panzi. Od roku 2007 
sú ženy, ktoré boli znásilnené, prijímané 
do Panzi rehabilitačného centra. 

diek. Ale predovšetkým ide o modlitby a 
o pôsobenie Svätého Ducha v ľudských 
srdciach.

do „patchworkových“ 
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Návody praktickej pomoci

Na úvod niekoľko praktických odporúčaní:

Všetky pulóvriky pre Afriku pletieme radšej tenšou vlnou, avšak nie na úplne 
tenkých ihliciach, vhodné sú napr. ihlice č. 3 alebo 4 (alebo iné, vhodné k vlne 
podľa Vášho odhadu). Takto upletené veci nie sú veľmi husté a naši malí Afriča-
nia ich môžu nosiť veľmi dlho.
Na pletenie využijeme zvyšky vĺn rôznej kvality (t.j. prírodnej i umelej vlny) 
a rôznych farieb. Príjemné sú veci našej európskej detskej nežnej farebnosti, 
ale nemusíme sa báť ani dobre skombinovanej farebnosti africkej, t.j. pestrejšej.

Detská zostavička novorodenecký pulóvrik s čiapočkou a papučkami je v afric-
kých strediskách veľmi potrebná a obľúbená, ale nemenej dôležité sú i veci pre 
staršie deti vo veku 4 – 6 až 12 – 14 rokov. I staršie deti mávajú sklon k 

rôznym nemociam, 
teplejší pulóvrik im preto vždy príde vhod. Misionári v Etiópii, v t , Sudáne,  
Kongu, Tanzánii a okolitých krajinách stretávajú vždy veľa vďačných príjemcov  
týchto darčekov. Pretože teploty ovzdušia sú tu počas roka hodne premenlivé,  
vhodné sú všetky druhy pulóvrov, t.j. teplejšie i ľahšie.

Tabuľka ponožiek

Ihlice: 1 Stehy: 5 cm2 = 15 M a 21 Ru
Veľkosť 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Očká 40 44 46 48 50 52 54 56 58 62 64 66
Veľkosť  
päty (cm) -4 -6 -10 -10 -10 -14 -14 -18 -18 -24 -24 -24

? 18 20 22 22 24 24 26 26 28 30 30 32
? 16 18 20 20 22 22 24 24 26 28 28 30
? 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 25
? 12 13,5 15 15,5 17 18 19 20,5 22 22,5 23,5 25
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 Pulóvrik s ramienkami pre novorodencov

elý pulóvrik (predný i zadný diel) pletieme ako jeden kus. ačneme na 60 očiek, 
potom upletieme vzorom 2 očká hladko – 2 očká obratko 60 radov. Tu začína-
me formovať krčný výstrih: prácu rozdelíme na 3 časti, stredných 20 očiek uzav-
rieme. Pracujeme pritom na každej strane zvlášť, obe strany vypracujeme rovna-
ko: vzorom 2 očká hladko – 2 očká obratko upletieme 60 radov (viď obr.). Po-
čas pletenia jedného ramienka si očká na druhej strane necháme na pomocnej ih-
lici. Po upletení oboch strán pracujeme znovu so všetkými 60 očkami spolu. Po-
dobne, ako na začiatku, upletieme vzorom 2 hl. – 2 obr. 60 radov. vy zošijeme.

Pozn. Pulóvrik s ramienkami je obľúbený hlavne v lete. Pletieme ho ostatne ako 
všetky ostatné pulóvriky pre Afriku, podľa možnosti radšej z tenšej vlny a vol-
nejšie.

1. 1.

Vzor 1 – s pružným okrajom

Na 4 ihlice (č.3,5 - 4) nahodíme spolu 70 očiek (nemusí byť detská vlna).
Ďalej pokračujeme takto: 10 radov dookola, 1 hladko, 1 obrátene. Potom 30 radov 
stále hladko. Potom upletieme 5 očiek, ďalšie 2 spletieme do jedného. Toto opaku-
jeme v celom rade. Ďalší rad bez splietania hladko. Potom pletieme 4 očká, ďalšie 
dve spletieme hladko do jedného oka.

Opakujeme v celom rade. Ďalší rad bez splietania hladko. Ďalej pokračujeme s 3, 
2, 1, 0 až do konca. Posledné očká stiahneme. Hotovo.

Vzor 2 – so zatočeným okrajom

Na 4 ihlice (č.3 – 3,5) nahodíme spolu 70 očiek. Pletieme dookola 50 radov všetko 
hladko. Ďalej pokračujeme takto: Upletieme 5 očiek, ďalšie dve spletieme hladko. 
Opakujeme v celom rade. Ďalší rad bez splietana hladko. Potom pletieme 4 očká, 
ďalšie dve spletieme hladko do jedného oka.

Opakujeme v celom rade. Ďalší rad bez splietania hladko. Ďalej pokračujeme s 3, 
2, 1, 0 až do konca. Posledné očká stiahneme. Hotovo.

50 gramov vlny je asi 160 metrov, to postačí na jednu čiapku.

Návod na pletenie čiapočiek pre bábätká

3
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Vzor 1 

Vzor 2
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Papučky pre bábätká
Materiál: hrubšia vlna, ihlice č. 4, (4 + 1)

Začneme na dvoch ihliciach, nahodíme 10 očiek. Upletieme 12 vrúbkov – čiže 
každý rad hladko, 24 radov. Potom smerom do boku nahodíme 12 očiek. Tam, kde 
sme začínali nahodíme 10 očiek. A opäť na druhom boku nahodíme 12 očiek. Te-
raz už pletieme dookola. (4 + 1 ihlica). 4 rady obrátene, 4 rady hladko, 4 obrátene, 
4 hladko a ešte 4 rady obrátene. Teraz pokračujeme v pletení na 10 očkách vpredu.. 
9 hladko, 10. očko sňať a upliesť jedno očko z boku papučky a to 10. očko prevliecť 
cezeň. Otočiť. Rad späť: 1. očko sňať obrátene, 9 očiek obrátene. 9. očko spliesť 
s bočným a otočiť. 1. očko sňať hladko. Takto pokračujeme a striedame 4 rady 
hladko, 4 rady obrátene, 4 hladko, 4 obrátene. Teraz opäť pletieme na všetkých 
očkách. 3 rady dookola, jedno hladko, jedno obrátene. 
Teraz nasleduje rada s dierkami. Čiže nahodiť, dve spliesť hladko, nahodiť, dve 
spliesť hladko, takto pokračujeme celú radu.. Potom opäť jedno hladko, jedno 
obrátene - asi 4 cm, potom všetky očká voľne uzavrieť.

Môžete pliesť aj podľa tohto návodu na internete:
https://www.akosatorobi.sk/video/5588/detske-papucky-1cast-ako-upliest-detske-papucky-1-3

5
4 5

Pulóvrik bez rukávov pre novorodencov

elý pulóvrik (predný i zadný diel) pletieme ako jeden kus. ačneme na 64 očiek, 
potom upletieme 60 radov vzorom 2 očká hladko – 2 očká obratko. Tu si prá-
cu v strede rozdelíme na dve časti. Prvú časť, t.j. 3  očiek necháme zatiaľ na po-
mocnej ihlici a 3  očkami na druhej strane pletieme 26 plastických pruhov ďalej 
(t.j. líce aj rub hladko) - 52 riadkov. Potom upletieme aj prvú časť do tejto dĺžky. 
Odteraz pracujeme znovu so všetkými 64 očkami spolu. Podobne, ako na začiatku 
upletieme 60 radov vzorom 2 hl. – 2 obr. vy zošijeme, v hornej časti ponecháme vždy cca 5 cm na ramenné otvory.

Čiapočka k novorodeneckému pulóvriku

ačneme na celkovo 80 očkách, ktoré pletieme do kruhu, rozdelené na 4 malých 
ihliciach. Pracujeme nasledovným spôsobom: vzorom 1 očko hladko – 1 očko 
obrátene upletieme 10 kôl. Potom upletieme 36 kôl hladko. Po týchto 36 kolách 
teraz každé 2. a 3. očko v kole zoštrikujeme, čo znamená: 1 očko upletieme hlad-
ko, 2 očká hladko spletieme, 1 očko upletieme hladko, 2 očká hladko spletieme, 
atď. až po koniec kola. Teraz upletieme celé kolo hladko. Potom nasleduje znovu 
uberacie kolo  – hladko spletávame každé 1. a 2. očko. vyšné očká stiahneme 

pracovným vláknom dohromady.

2. 2.
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  Papučky pre kojencov

Papučky začneme pliesť manžetou. Prácu začneme na 46 očiek, pletieme 10 plas-
tických pruhov (vzorom pleteným z obidvoch strán, t.j. z rubu i líca hladko), 
pričom v 19. rade uzavrieme 8 okrajových očiek na jednej strane a v 20. rade 
8 okrajových očiek na druhej strane.

alej môžeme pliesť dvoma spôsobmi:

1. Pletieme do kruhu – zostávajúcich 30 očiek si teda rozdelíme na 4 (príp. 5) ih-
lice. Pracujeme hladkým vzorom, po 12. kole potom trojitým až štvoritým ube-
raním tvarujeme špic papučky. Postupujeme pritom nasledovne: v 13. kole ple-
tieme 3 očká hladko, potom 2 očká spletieme dohromady – hladko, atď., postup 
opakujeme až po koniec kola. Nasledujúce tri kolá upletieme hladko, potom dve 
očká spletieme dohromady – hladko atď., postup opakujeme až po koniec kola. 
Nasledujúce tri kolá upletieme hladko. V 17. kole znovu uberáme: 2  očká ple-
tieme hladko, 2 očká spletieme dohromady – hladko, atď., až po koniec kola. 
Potom nasledujú dve hladké kolá. V dvadsiatom kole pletieme tretie uberanie: 
1 očko hladko a dve očká spletieme dohromady, atď. až po koniec kola. Potom 
nasleduje kolo upletené hladko. V poslednom kole spletáme dohromady stále 
dve očká. vyšné očká ukončíme stiahnutím pracovnou priadzou. 

2. ruhým spôsobom je pletenie na dvoch ihliciach – s tým istým počtom rád 
upletených hladko a tiež rovnakým uberaním ako pri pletení do kruhu, avšak 
tento predný diel papučky uzavrieme až nakoniec nenápadným zošitím vpredu.

DO ON ENIE pre obe uvedené možnosti: papučku vzadu zošijeme a manže-
tu prehneme. elý manžetový okraj môžeme ešte prípadne obhačkovať ozdob-
ným lemom. Nakoniec si uhačkovaním alebo použitím techniky točenia zhotoví-
me šnúročky. núročky upevníme vzadu v strede papučky.

    3. 3.

7
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  Papučky pre kojencov

Papučky začneme pliesť manžetou. Prácu začneme na 46 očiek, pletieme 10 plas-
tických pruhov (vzorom pleteným z obidvoch strán, t.j. z rubu i líca hladko), 
pričom v 19. rade uzavrieme 8 okrajových očiek na jednej strane a v 20. rade 
8 okrajových očiek na druhej strane.

alej môžeme pliesť dvoma spôsobmi:

1. Pletieme do kruhu – zostávajúcich 30 očiek si teda rozdelíme na 4 (príp. 5) ih-
lice. Pracujeme hladkým vzorom, po 12. kole potom trojitým až štvoritým ube-
raním tvarujeme špic papučky. Postupujeme pritom nasledovne: v 13. kole ple-
tieme 3 očká hladko, potom 2 očká spletieme dohromady – hladko, atď., postup 
opakujeme až po koniec kola. Nasledujúce tri kolá upletieme hladko, potom dve 
očká spletieme dohromady – hladko atď., postup opakujeme až po koniec kola. 
Nasledujúce tri kolá upletieme hladko. V 17. kole znovu uberáme: 2  očká ple-
tieme hladko, 2 očká spletieme dohromady – hladko, atď., až po koniec kola. 
Potom nasledujú dve hladké kolá. V dvadsiatom kole pletieme tretie uberanie: 
1 očko hladko a dve očká spletieme dohromady, atď. až po koniec kola. Potom 
nasleduje kolo upletené hladko. V poslednom kole spletáme dohromady stále 
dve očká. vyšné očká ukončíme stiahnutím pracovnou priadzou. 

2. ruhým spôsobom je pletenie na dvoch ihliciach – s tým istým počtom rád 
upletených hladko a tiež rovnakým uberaním ako pri pletení do kruhu, avšak 
tento predný diel papučky uzavrieme až nakoniec nenápadným zošitím vpredu.

DO ON ENIE pre obe uvedené možnosti: papučku vzadu zošijeme a manže-
tu prehneme. elý manžetový okraj môžeme ešte prípadne obhačkovať ozdob-
ným lemom. Nakoniec si uhačkovaním alebo použitím techniky točenia zhotoví-
me šnúročky. núročky upevníme vzadu v strede papučky.

3. 3.

8
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  Detský pulóver s rovným výstrihom

VE OS  – č. 68, na 3-6 mesiacov

PREDN  DIE  – začneme na 60 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzo-
rom 1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu očká rovnomer-
ne rozdelíme a na šiestich miestach na priečnom vlákne priberieme vždy jed-
no očko, takže dosiahneme 66 očiek. Potom pokračujeme vzorom pleteným po 
oboch stranách hladko. Vo výške 20 cm od patentu začíname pliesť znovu pruž-
ný vzor 1 očko hladko – 1 očko obratko. Po upletených 2 cm si očká rozdelíme 
na 3 časti: 16, 34 a 16 očiek. Prostredných 34 očiek hneď uzavrieme, vytvorí-
me tak krčný výstrih obe krajné 16 očkové časti pletieme pružným vzorom ešte 
4 rady ďalej, kde ich na pleciach ukončíme.

ADN  DIE  – pletieme rovnako ako predný diel.

R V  – začneme na 30 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 14 nových očiek, dosiahneme tak 44 očiek. alej pokračuje-
me hladko pričom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 8  v každej šiestej 
rade obojstranne 1 očko. Vo výške cca 15 cm od patentu vzniknutých 60 očiek 
uzavrieme.

DO ON ENIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme.

    4. 4.

hrúbkou materiálu a veľkosťou ponožky. Upletieme

 pružným vzorom.
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  Detský pulóver s rovným výstrihom

VE OS  – č. 68, na 3-6 mesiacov

PREDN  DIE  – začneme na 60 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzo-
rom 1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu očká rovnomer-
ne rozdelíme a na šiestich miestach na priečnom vlákne priberieme vždy jed-
no očko, takže dosiahneme 66 očiek. Potom pokračujeme vzorom pleteným po 
oboch stranách hladko. Vo výške 20 cm od patentu začíname pliesť znovu pruž-
ný vzor 1 očko hladko – 1 očko obratko. Po upletených 2 cm si očká rozdelíme 
na 3 časti: 16, 34 a 16 očiek. Prostredných 34 očiek hneď uzavrieme, vytvorí-
me tak krčný výstrih obe krajné 16 očkové časti pletieme pružným vzorom ešte 
4 rady ďalej, kde ich na pleciach ukončíme.

ADN  DIE  – pletieme rovnako ako predný diel.

R V  – začneme na 30 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 14 nových očiek, dosiahneme tak 44 očiek. alej pokračuje-
me hladko pričom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 8  v každej šiestej 
rade obojstranne 1 očko. Vo výške cca 15 cm od patentu vzniknutých 60 očiek 
uzavrieme.

DO ON ENIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme.

4. 4.

okrajové
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  Detský pulóver s okrúhlym výstrihom

VE OS  – 68, na 3 – 6 mesiacov

PREDN  DIE  – začneme na 60 očiek. Pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu očká rovnomerne roz-
delíme na šiestich miestach na priečnom vlákne priberieme vždy jedno očko, tak-
že dosiahneme 66 očiek. Potom pokračujeme hladko. Vo výške 2  cm od paten-
tu začíname uzavierať očká pre priekrčník: uzavrieme stredných 6 očiek a ukon-
čujeme najprv pravú stranu. Aby sme dosiahli výstrih oblúkovej formy, ukonču-
jeme v každej rade 3 2 a 2 1 očko, nakoniec uzavrieme zvyšných 22 očiek. Te-
raz sa vrátime k ľavej strane, kde tento postup zopakujeme (v každej rade ukon-
čujeme 3 2 a 2 1 očko), ale zo zvyšných 22 očiek upletieme malú ombíkovú 
lé u. Pracujeme známym vzorom 1 očko hladko – 1 očko obrátene. V tretej rade 
pletieme dierky  postupujeme nasledovne: upletieme 3 očká, 2 očká uzavrieme, 
upletieme 5 očiek, 2 očká uzavrieme, upletieme 5 očiek, 2 očká uzavrieme, uple-
tieme 3 očká. končené očká v nasledovnej rade znovu nahodíme. pletieme 
ešte 6 radov a očká (22 očiek) uzavrieme.

ADN  DIE  – pracujeme ako pri prednom dieli, až na to, že zadný diel nemá 
žiadny krčný výstrih – vo výške cca  cm od patentu všetkých 66 očiek uza-
tvoríme.

R V  – začneme na 30 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozmiestnených 14 nových očiek. Dosiahneme 
tak 44 očiek. alej pokračujeme hladko, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu 
priberáme 8  v každej šiestej rade obojstranne 1 očko. Vo výške cca 15 cm od pa-
tentu vzniknutých 60 očiek uzavrieme.

DO ON ENIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme. rajové očká krčného výstri-
hu naberieme na 6 ihlíc a pletieme vzorom 1 očko hladko – 1 očko obratko, pri-
čom v 3. rade vypracujeme v jednej línii s predchádzajúcimi tromi ombíkový-
mi dierkami ešte štvrtú. Našijeme ombíky.

    5. 5.
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  Detský pulóver s okrúhlym výstrihom

VE OS  – 68, na 3 – 6 mesiacov

PREDN  DIE  – začneme na 60 očiek. Pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu očká rovnomerne roz-
delíme na šiestich miestach na priečnom vlákne priberieme vždy jedno očko, tak-
že dosiahneme 66 očiek. Potom pokračujeme hladko. Vo výške 2  cm od paten-
tu začíname uzavierať očká pre priekrčník: uzavrieme stredných 6 očiek a ukon-
čujeme najprv pravú stranu. Aby sme dosiahli výstrih oblúkovej formy, ukonču-
jeme v každej rade 3 2 a 2 1 očko, nakoniec uzavrieme zvyšných 22 očiek. Te-
raz sa vrátime k ľavej strane, kde tento postup zopakujeme (v každej rade ukon-
čujeme 3 2 a 2 1 očko), ale zo zvyšných 22 očiek upletieme malú ombíkovú 
lé u. Pracujeme známym vzorom 1 očko hladko – 1 očko obrátene. V tretej rade 
pletieme dierky  postupujeme nasledovne: upletieme 3 očká, 2 očká uzavrieme, 
upletieme 5 očiek, 2 očká uzavrieme, upletieme 5 očiek, 2 očká uzavrieme, uple-
tieme 3 očká. končené očká v nasledovnej rade znovu nahodíme. pletieme 
ešte 6 radov a očká (22 očiek) uzavrieme.

ADN  DIE  – pracujeme ako pri prednom dieli, až na to, že zadný diel nemá 
žiadny krčný výstrih – vo výške cca  cm od patentu všetkých 66 očiek uza-
tvoríme.

R V  – začneme na 30 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozmiestnených 14 nových očiek. Dosiahneme 
tak 44 očiek. alej pokračujeme hladko, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu 
priberáme 8  v každej šiestej rade obojstranne 1 očko. Vo výške cca 15 cm od pa-
tentu vzniknutých 60 očiek uzavrieme.

DO ON ENIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme. rajové očká krčného výstri-
hu naberieme na 6 ihlíc a pletieme vzorom 1 očko hladko – 1 očko obratko, pri-
čom v 3. rade vypracujeme v jednej línii s predchádzajúcimi tromi ombíkový-
mi dierkami ešte štvrtú. Našijeme ombíky.

5. 5.
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  Detský pulóver s gombíkovou légou

VE OS  – 68, na 3 – 6 mesiacov

PREDN  DIE  – začneme na 60 očiek, pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu očká rovnomerne roz-
delíme a na šiestich miestach na priečnom vlákne priberieme vždy jedno očko, 
takže dosiahneme 66 očiek. Potom pokračujeme hladko. Vo výške 2  cm od pa-
tentu začíname pliesť okrajový lem. Postupujeme nasledovne: pletieme pružným 
vzorom 1 očko hladko – 1 očko obrátene, v piatej rade lemu vypracujeme 6 om-
bíkových dierok: upletieme 3 očká, 2 očká uzavrieme, 5 očiek upletieme, 2 očká 
uzavrieme. 5 očiek upletieme, 2 očká uzavrieme, upletieme 28 očiek, 2 očká 
uzavrieme, upletieme 5 očiek, 2 očká uzavrieme, upletieme 5 očiek, 2 očká uzav-
rieme, upletieme 3 očká – v nasledujúcej rade uzavreté očká znovu nahodíme. Po 
10 radách uzavrieme všetkých 66 očiek lemom.

ADN  DIE  – pracujeme rovnako ako pri prednom dieli, rozdielny pracovný 
postup začína až vo výške 23 cm od patentu, tu pletieme vzorom 1 očko hladko 
– 1 očko obratko 10 radov, v tejto výške stredných 28 očiek uzavrieme. avý ra-
menný diel 19 očiek a pravý ramenný diel 19 očiek. Pletieme ešte pružným vzo-
rom 10 radov ďalej a potom ukončíme.

R V  – začneme na 30 očiek, pletieme 3 cm patent pružným vzorom 1 očko 
hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade vždy na priečnom vlákne priberieme 
rovnomerne rozmiestnených 14 nových očiek. Dosiahneme tak 44 očiek. alej 
pokračujeme hladko, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 8  v kaž-
dej šiestej rade obojstranne 1 očko. Vo výške cca 15 cm od patentu vzniknutých 
60 očiek uzavrieme.

DO ON ENIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme, našijeme ombíky.

    6. 6.

7
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  Detský pulóver s gombíkovou légou

VE OS  – 68, na 3 – 6 mesiacov

PREDN  DIE  – začneme na 60 očiek, pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu očká rovnomerne roz-
delíme a na šiestich miestach na priečnom vlákne priberieme vždy jedno očko, 
takže dosiahneme 66 očiek. Potom pokračujeme hladko. Vo výške 2  cm od pa-
tentu začíname pliesť okrajový lem. Postupujeme nasledovne: pletieme pružným 
vzorom 1 očko hladko – 1 očko obrátene, v piatej rade lemu vypracujeme 6 om-
bíkových dierok: upletieme 3 očká, 2 očká uzavrieme, 5 očiek upletieme, 2 očká 
uzavrieme. 5 očiek upletieme, 2 očká uzavrieme, upletieme 28 očiek, 2 očká 
uzavrieme, upletieme 5 očiek, 2 očká uzavrieme, upletieme 5 očiek, 2 očká uzav-
rieme, upletieme 3 očká – v nasledujúcej rade uzavreté očká znovu nahodíme. Po 
10 radách uzavrieme všetkých 66 očiek lemom.

ADN  DIE  – pracujeme rovnako ako pri prednom dieli, rozdielny pracovný 
postup začína až vo výške 23 cm od patentu, tu pletieme vzorom 1 očko hladko 
– 1 očko obratko 10 radov, v tejto výške stredných 28 očiek uzavrieme. avý ra-
menný diel 19 očiek a pravý ramenný diel 19 očiek. Pletieme ešte pružným vzo-
rom 10 radov ďalej a potom ukončíme.

R V  – začneme na 30 očiek, pletieme 3 cm patent pružným vzorom 1 očko 
hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade vždy na priečnom vlákne priberieme 
rovnomerne rozmiestnených 14 nových očiek. Dosiahneme tak 44 očiek. alej 
pokračujeme hladko, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 8  v kaž-
dej šiestej rade obojstranne 1 očko. Vo výške cca 15 cm od patentu vzniknutých 
60 očiek uzavrieme.

DO ON ENIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme, našijeme ombíky.

6. 6.

7
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  Detský pulóver pletený do kruhu

VE OS  – na 3 – 6 mesiacov

PRA OVN  POST P – tento pulóver začíname pliesť odhora, t.j. krčným le-
mom. Na súbor 4 ihlíc č. 3 nahodíme voľne 92 očiek na prvú ihlicu 20, na dru-
hú 26, na tretiu 20, na poslednú 26 očiek. Pružným vzorom hladko-obratko  
upletieme 3 kolá. 4. kolo vypracujeme potom dierkovým vzorom, čo zname-
ná: 2  očká spletieme, potom nasleduje jedno nahodenie, atď., postup opakuje-
me až do konca kola. Od piateho kola až po desiate kolo pletieme znovu pruž-
ným vzorom.
Teraz zmeníme ihlice  –  pre prácu v 11. rade budeme potrebovať ihlice č. 4. 

meníme tiež vzor, od 11. rady pletieme stále hladko, pričom priberáme: vždy 
po prvom, ako aj pred posledným očkom na každej ihlici jedno očko priberieme 
– v nasledujúcom riadku, t.j. po lícnej strane pleteniny vždy nové očká z pred-
chádzajúceho riadku zadnou slučkou t.j. šikmo rozpletieme.
Týmto spôsobom ráme ďalej, až kým nezískame obdĺžnik so 60 očkami na 
ihliciach na oboch kratších stranách a 66 očkami na oboch dlhších stranách.
Teraz obdĺžnik zložíme, jeho dlhšie strany, ktoré sa budú takto prekrývať, sple-
tieme, vznikn  nám 132 očiek, (66  66). Pletieme súborom ihlíc hladkým vzo-
rom do kruhu až do vzdialenosti 28 cm od ramien. Tu v poslednom kole uberá-
me: vždy po desiatich očkách spletávame 2 očká dohromady. ostane nám tak 
ešte 120 očiek, ktoré pletieme ihlicou č. 3 pružným vzorom 1 hladko – 1 ob-
ratko 3 cm patent. Nakoniec očká znovu voľne ukončíme. 

R V – začíname pliesť tiež odhora – nabratím 60 očiek ramenného výstrihu 
(rovnomerne rozdelených) na súbor ihlíc č. 4 (len patenty upletieme nakoniec ih-
licami č. 3). Pletieme hladkým vzorom do kruhu, pričom v každom šiestom riad-
ku uberáme tým, že na spodnej strane rukávu spletávame vždy dvakrát dve očká 
dohromady. Pokračujeme tak až do dĺžky 16 alebo 19 cm (viď obr.), kde zvyšné 
očká vždy po dvoch spletieme dohromady, až nám ostane len 30 očiek. S nimi 
upletieme na ihlici č. 3 pružným vzorom hladko – obratko 3 cm patent.

    7. 7.

15
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  Detský pulóver pletený do kruhu

VE OS  – na 3 – 6 mesiacov

PRA OVN  POST P – tento pulóver začíname pliesť odhora, t.j. krčným le-
mom. Na súbor 4 ihlíc č. 3 nahodíme voľne 92 očiek na prvú ihlicu 20, na dru-
hú 26, na tretiu 20, na poslednú 26 očiek. Pružným vzorom hladko-obratko  
upletieme 3 kolá. 4. kolo vypracujeme potom dierkovým vzorom, čo zname-
ná: 2  očká spletieme, potom nasleduje jedno nahodenie, atď., postup opakuje-
me až do konca kola. Od piateho kola až po desiate kolo pletieme znovu pruž-
ným vzorom.
Teraz zmeníme ihlice  –  pre prácu v 11. rade budeme potrebovať ihlice č. 4. 

meníme tiež vzor, od 11. rady pletieme stále hladko, pričom priberáme: vždy 
po prvom, ako aj pred posledným očkom na každej ihlici jedno očko priberieme 
– v nasledujúcom riadku, t.j. po lícnej strane pleteniny vždy nové očká z pred-
chádzajúceho riadku zadnou slučkou t.j. šikmo rozpletieme.
Týmto spôsobom ráme ďalej, až kým nezískame obdĺžnik so 60 očkami na 
ihliciach na oboch kratších stranách a 66 očkami na oboch dlhších stranách.
Teraz obdĺžnik zložíme, jeho dlhšie strany, ktoré sa budú takto prekrývať, sple-
tieme, vznikn  nám 132 očiek, (66  66). Pletieme súborom ihlíc hladkým vzo-
rom do kruhu až do vzdialenosti 28 cm od ramien. Tu v poslednom kole uberá-
me: vždy po desiatich očkách spletávame 2 očká dohromady. ostane nám tak 
ešte 120 očiek, ktoré pletieme ihlicou č. 3 pružným vzorom 1 hladko – 1 ob-
ratko 3 cm patent. Nakoniec očká znovu voľne ukončíme. 

R V – začíname pliesť tiež odhora – nabratím 60 očiek ramenného výstrihu 
(rovnomerne rozdelených) na súbor ihlíc č. 4 (len patenty upletieme nakoniec ih-
licami č. 3). Pletieme hladkým vzorom do kruhu, pričom v každom šiestom riad-
ku uberáme tým, že na spodnej strane rukávu spletávame vždy dvakrát dve očká 
dohromady. Pokračujeme tak až do dĺžky 16 alebo 19 cm (viď obr.), kde zvyšné 
očká vždy po dvoch spletieme dohromady, až nám ostane len 30 očiek. S nimi 
upletieme na ihlici č. 3 pružným vzorom hladko – obratko 3 cm patent.

7. 7.

16

Strickheft neu 2019.indd   17 6. 4. 2011   4:24:27



17
16 17

  Detský pulóver s okrúhlym krčným výstrihom

VE OS  – č. 80, na 11–15 mesiacov, prípadný posun vo veľkosti jej mier-
nym zväčšením alebo zmenšením v závislosti od použitého pletacieho materiá-
lu a veľkosti ihlíc, je tiež možný. Pretože celkovo sú vítané všetky veľkosti pu-
lóvrov.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zbytky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

PREDN  DIE  – začneme na 68 očiek. Pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu dosiahneme 72 očiek. 

alej pokračujeme hladko alebo ľubovoľným vzorom. Vo výške 27 cm od paten-
tu začíname uzavierať očká pre priekrčník: uzavrieme stredných 8 očiek a ukon-
čujeme najprv pravú stranu. Aby sme dosiahli výstrih oblúkovej formy, ukonču-
jeme v každej rade 3 2 a 2 1 očko, nakoniec uzavrieme zvyšných 22 očiek. Te-
raz sa vrátime k ľavej strane, kde tento postup zopakujeme (v každej rade ukon-
čujeme 3 2 a 2 1 očko), ale zo zvyšných 24 očiek upletieme malú ombíkovú 
lé u. Pracujeme známym vzorom 1 očko hladko – 1 očko obratko. V tretej rade 
pletieme dierky, postupujeme nasledovne: upletieme 3 očká, 2 očká uzavrieme, 
upletieme 6 očiek, 2 očká uzavrieme, upletieme 6 očiek, 2 očká uzavrieme, uple-
tieme 3 očká. končené očká v nasledovnej rade znovu nahodíme. pletieme 
ešte 6 radov a očká (24 očiek) uzavrieme.

ADN  DIE  – pracujeme ako pri prednom dieli, až na to, že zadný diel nemá 
žiadny krčný výstrih – vo výške cca 30 cm od patentu všetkých 72 očiek uza-
tvoríme.

R V  – začneme na 35 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozdelených 18 nových očiek. Dosiahneme tak 
53 očiek. alej pokračujeme hladko, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu pri-
beráme 8  v každej 6. rade obojstranne 1 očko. Vo výške 19 cm od patentu vznik-
nutých 69 očiek uzavrieme.

V PRA OVANIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme. rajové očká krčného vý-
strihu naberieme na 6 ihlíc a pletieme vzorom 1 očko hladko – 1 očko obratko, 
pričom v 3. rade vypracujeme v jednej línii a predchádzajúcimi tromi ombíko-
vými dierkami ešte štvrtú. Našijeme ombíky. 

    8. 8.
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  Detský pulóver s okrúhlym krčným výstrihom

VE OS  – č. 80, na 11–15 mesiacov, prípadný posun vo veľkosti jej mier-
nym zväčšením alebo zmenšením v závislosti od použitého pletacieho materiá-
lu a veľkosti ihlíc, je tiež možný. Pretože celkovo sú vítané všetky veľkosti pu-
lóvrov.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zbytky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

PREDN  DIE  – začneme na 68 očiek. Pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu dosiahneme 72 očiek. 

alej pokračujeme hladko alebo ľubovoľným vzorom. Vo výške 27 cm od paten-
tu začíname uzavierať očká pre priekrčník: uzavrieme stredných 8 očiek a ukon-
čujeme najprv pravú stranu. Aby sme dosiahli výstrih oblúkovej formy, ukonču-
jeme v každej rade 3 2 a 2 1 očko, nakoniec uzavrieme zvyšných 22 očiek. Te-
raz sa vrátime k ľavej strane, kde tento postup zopakujeme (v každej rade ukon-
čujeme 3 2 a 2 1 očko), ale zo zvyšných 24 očiek upletieme malú ombíkovú 
lé u. Pracujeme známym vzorom 1 očko hladko – 1 očko obratko. V tretej rade 
pletieme dierky, postupujeme nasledovne: upletieme 3 očká, 2 očká uzavrieme, 
upletieme 6 očiek, 2 očká uzavrieme, upletieme 6 očiek, 2 očká uzavrieme, uple-
tieme 3 očká. končené očká v nasledovnej rade znovu nahodíme. pletieme 
ešte 6 radov a očká (24 očiek) uzavrieme.

ADN  DIE  – pracujeme ako pri prednom dieli, až na to, že zadný diel nemá 
žiadny krčný výstrih – vo výške cca 30 cm od patentu všetkých 72 očiek uza-
tvoríme.

R V  – začneme na 35 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozdelených 18 nových očiek. Dosiahneme tak 
53 očiek. alej pokračujeme hladko, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu pri-
beráme 8  v každej 6. rade obojstranne 1 očko. Vo výške 19 cm od patentu vznik-
nutých 69 očiek uzavrieme.

V PRA OVANIE – vsadíme rukávy, diely zošijeme. rajové očká krčného vý-
strihu naberieme na 6 ihlíc a pletieme vzorom 1 očko hladko – 1 očko obratko, 
pričom v 3. rade vypracujeme v jednej línii a predchádzajúcimi tromi ombíko-
vými dierkami ešte štvrtú. Našijeme ombíky. 

8. 8.

C
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  Detský pulóver s okrúhlym krčným výstrihom

VE OS  – č. 92, 2 roky, prípadný posun vo veľkosti jej miernym zväčšením 
alebo zmenšením v závislosti od použitého pletacieho materiálu a veľkosti ih-
líc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

ADN  DIE  – začneme na 97 očiek. Pružným vzorom 12 očko hladko – 
1 očko obrátene pletieme 3 cm patent. alej pokračujeme hladko alebo ľubo-
voľným vzorom, vo výške 32 cm od patentu uzavrieme na pravoramennej strane 
67 očiek, zvyšnými 30 očkami vľavo upletieme ešte patentovým vzorom 1 očko 
hladko – 1 očko obrátene 2 cm lem (viď nákres), očká uzavrieme.
PREDN  DIE  – začneme pliesť ako zadný diel, ale vo výške 27 cm si očká 
kvôli vypracovaniu krčného výstrihu rozdelíme na 3 časti a stredných 13 očiek 
hneď uzavrieme. Najprv formujeme krčné zaoblenie vpravo: v každej druhej 
rade uzatvárame 1 4, 1 3, 1 2 a 3 1 očko a vo výške 32 cm od patentu očká (zo-
stalo nám 30 očiek) uzatvoríme. Pri ľavostrannom zaoblení tento pracovný po-
stup zopakujeme, avšak vo výške 30 cm od patentu upletieme 2 cm krčný lem 
s vypracovaním troch ombíkových dierok. Dierky (umiestnené 31 cm od pa-
tentu) pletieme nasledovne  6 očiek upletieme a 2 očká uzavrieme, to opakuje-
me ešte dvakrát, nakoniec upletieme 6 očiek. Všetky uzavreté očká v nasledu-
júcej rade znovu nahodíme. Vo výške 32 cm od patentu potom zostávajúce očká 
ukončíme.
R V  – začneme na 45 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozmiestnených 12 nových očiek. Dosiahne-
me tak 57 očiek. alej pokračujeme hladko, alebo ľubovoľným vzorom, pri-
čom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 10  v každej 6. rade a 4  v kaž-
dej 4. rade obojstranne vždy jedno očko. Vo výške 17 cm od patentu vzniknu-
tých 85  očiek uzavrieme.

DO ON ENIE – pravý ramenný šev zošijeme. rajové očká krčného výstri-
hu (je to 91 očiek) naberieme na ihlice a vzorom 1 očko hladko – 1 očko obrat-
ko pletieme krčný lem, pričom vo vzdialenosti asi 1 cm od jeho začiatku vypra-
cujeme na prednom dieli (po asi troch úvodných očkách) v jednej línii s predchá-
dzajúcimi tromi ombíkovými dierkami ešte štvrtú. Oba na seba položené lemy 
na vonkajšej strane upevníme, našijeme 4 ombíky. Vsadíme rukávy, diely zo-
šijeme.

    9. 9.

28 29

  Detský pulóvrik bez rukávov

VE OS  – 8 - 12 rokov 

Tento popis je len orientačný, môžete si ho ľubovoľne upraviť. Aby sa zachova-
la elastickosť, aby tričká rástli  spolu s deťmi, je potrebné použiť hrubšie ihli-
ce ako obvykle. 

ačneme s 82 očkami a pletieme nasledovným vzorom: 2 očká hladko, 2 očká 
obrátene. pletieme 90 – 100 radov. Potom upletieme 8 vrúbkov t d   dov 
(lícne aj rubové rady hladko). Priekrčník môžeme robiť dvoma spôsobmi. 
1. spôsob: v strede uzavrieme 20 očiek. 
2. spôsob: v strede uzavrieme 8 očiek a potom uberáme po oboch stranách 3, 2 
a 1 očko. Na oboch pleciach (31 očiek) pokračujeme samostatne upletením 18 
vrúbkov. Opäť nahodíme v strede 20 očiek a pokračujeme spoločne na celej šír-
ke (82 očiek) ďalších 18 vrúbkov. Potom opäť pokračujeme pôvodným vzorom: 
2 očká hladko, 2 očká obrátene 90 – 100 radov a očká uzavrieme. ošijeme boč-
né švy do výšky vzoru 2 hladko, 2 obrátene . 

Väčšie tričká môžeme pliesť aj z dvoch častí. pletieme predný diel s ramien-
kami a očká necháme na ihlici. pletieme zadný diel tak isto ako predný, ale na-
miesto ramienok upletieme cez celú šírku 18 vrúbkov. V strede uzavrieme 18 
očiek pre priekrčník. Potom spletieme ramienka predného dielu so zadným die-
lom. ošijeme bočné švy. 

14. 14.
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  Detský pulóver s okrúhlym krčným výstrihom

VE OS  – č. 92, 2 roky, prípadný posun vo veľkosti jej miernym zväčšením 
alebo zmenšením v závislosti od použitého pletacieho materiálu a veľkosti ih-
líc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

ADN  DIE  – začneme na 97 očiek. Pružným vzorom 12 očko hladko – 
1 očko obrátene pletieme 3 cm patent. alej pokračujeme hladko alebo ľubo-
voľným vzorom, vo výške 32 cm od patentu uzavrieme na pravoramennej strane 
67 očiek, zvyšnými 30 očkami vľavo upletieme ešte patentovým vzorom 1 očko 
hladko – 1 očko obrátene 2 cm lem (viď nákres), očká uzavrieme.
PREDN  DIE  – začneme pliesť ako zadný diel, ale vo výške 27 cm si očká 
kvôli vypracovaniu krčného výstrihu rozdelíme na 3 časti a stredných 13 očiek 
hneď uzavrieme. Najprv formujeme krčné zaoblenie vpravo: v každej druhej 
rade uzatvárame 1 4, 1 3, 1 2 a 3 1 očko a vo výške 32 cm od patentu očká (zo-
stalo nám 30 očiek) uzatvoríme. Pri ľavostrannom zaoblení tento pracovný po-
stup zopakujeme, avšak vo výške 30 cm od patentu upletieme 2 cm krčný lem 
s vypracovaním troch ombíkových dierok. Dierky (umiestnené 31 cm od pa-
tentu) pletieme nasledovne  6 očiek upletieme a 2 očká uzavrieme, to opakuje-
me ešte dvakrát, nakoniec upletieme 6 očiek. Všetky uzavreté očká v nasledu-
júcej rade znovu nahodíme. Vo výške 32 cm od patentu potom zostávajúce očká 
ukončíme.
R V  – začneme na 45 očiek a pletieme 3 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozmiestnených 12 nových očiek. Dosiahne-
me tak 57 očiek. alej pokračujeme hladko, alebo ľubovoľným vzorom, pri-
čom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 10  v každej 6. rade a 4  v kaž-
dej 4. rade obojstranne vždy jedno očko. Vo výške 17 cm od patentu vzniknu-
tých 85  očiek uzavrieme.

DO ON ENIE – pravý ramenný šev zošijeme. rajové očká krčného výstri-
hu (je to 91 očiek) naberieme na ihlice a vzorom 1 očko hladko – 1 očko obrat-
ko pletieme krčný lem, pričom vo vzdialenosti asi 1 cm od jeho začiatku vypra-
cujeme na prednom dieli (po asi troch úvodných očkách) v jednej línii s predchá-
dzajúcimi tromi ombíkovými dierkami ešte štvrtú. Oba na seba položené lemy 
na vonkajšej strane upevníme, našijeme 4 ombíky. Vsadíme rukávy, diely zo-
šijeme.

9. 9.

28 29

  Detský pulóvrik bez rukávov

VE OS  – 8 - 12 rokov 

Tento popis je len orientačný, môžete si ho ľubovoľne upraviť. Aby sa zachova-
la elastickosť, aby tričká rástli  spolu s deťmi, je potrebné použiť hrubšie ihli-
ce ako obvykle. 

ačneme s 82 očkami a pletieme nasledovným vzorom: 2 očká hladko, 2 očká 
obrátene. pletieme 90 – 100 radov. Potom upletieme 8 vrúbkov t d   dov 
(lícne aj rubové rady hladko). Priekrčník môžeme robiť dvoma spôsobmi. 
1. spôsob: v strede uzavrieme 20 očiek. 
2. spôsob: v strede uzavrieme 8 očiek a potom uberáme po oboch stranách 3, 2 
a 1 očko. Na oboch pleciach (31 očiek) pokračujeme samostatne upletením 18 
vrúbkov. Opäť nahodíme v strede 20 očiek a pokračujeme spoločne na celej šír-
ke (82 očiek) ďalších 18 vrúbkov. Potom opäť pokračujeme pôvodným vzorom: 
2 očká hladko, 2 očká obrátene 90 – 100 radov a očká uzavrieme. ošijeme boč-
né švy do výšky vzoru 2 hladko, 2 obrátene . 

Väčšie tričká môžeme pliesť aj z dvoch častí. pletieme predný diel s ramien-
kami a očká necháme na ihlici. pletieme zadný diel tak isto ako predný, ale na-
miesto ramienok upletieme cez celú šírku 18 vrúbkov. V strede uzavrieme 18 
očiek pre priekrčník. Potom spletieme ramienka predného dielu so zadným die-
lom. ošijeme bočné švy. 

14. 14.
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  Detský pulóver s výstrihom  
 obhačkovaným lemom

VE OS  – č. 98, na 3-4 roky, prípadný posun vo veľkosti jej miernym zväčše-
ním, alebo zmenšením v závislosti od použitého pletacieho materiálu a veľkosti 
ihlíc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

ADN  DIE  – začneme na 110 očiek. Pružným vzorom 1 očko hladko – 
1 očko obrátene pletieme 2 cm patent. alej pokračujeme hladko alebo ľubovoľ-
ným vzorom, vo výške 35 cm od patentu začíname vypracúvať priekrčník: uzav-
rieme stredných 22 očiek a ukončujeme najprv pravú stranu – krčný oblúk for-
mujeme tým, že v každej druhej rade ukončujeme 1 5 a 1 3 očká. Vo výške 37 
cm od patentu zvyšných 36 ramenných očiek uzatvoríme. Teraz sa vrátime k ľa-
vej strane, kde tento postup zopakujeme.
PREDN  DIE  – začneme pliesť ako zadný diel, s tým rozdielom, že očká pre 
priekrčník si rozdelíme už vo výške 32 cm od patentu. Najprv uzatvárame stred-
ných 116 očiek a potom vypracovávame pravostranné krčné zaoblenie: ukonču-
jeme v každej 2. rade 2 3, 1 2 a 3 1 očko. Vo výške 37 cm od patentu zvyšných 
36 ramenných očiek uzatvoríme. Pri ľavostrannom krčnom zaoblení tento pra-
covný postup zopakujeme.

R V  – začneme na 40 očiek a pletieme 2 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozmiestnených 18 nových očiek. Dosiahneme 
tak 58 očiek. alej pokračujeme (podobne, ako pri prednom a zadnom dieli) 
hladko, alebo ľubovoľným vzorom, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu pri-
beráme obojstranne 9  v každej 6. rade vždy 1 očko a 8  v každej 4. rade vždy 
1 očko. Vo výške asi 22 cm vzniknutých 92 očiek uzatvoríme.

DO ON ENIE
Možnosť – najprv zošijeme pravý ramenný šev, potom štvorradovým obhačkova-
ním (ale možné je i obpletenie) spevníme krčný okraj. avý ramenný šev (pri ra-
mene) 5 cm pozašijeme a jeho otvorené okraje tiež obhačkujeme (resp. obpletie-
me), pričom v druhej rade vypracujeme 3 ombíkové dierky (1 dierka = 2 pevné 
očká premostené  3 vzdušnými očkami). Nakoniec zošijeme ostatné švy, vsadí-
me rukávy, našijeme 3 ombíky.

    10. 10.

30 31

  Prúžkovaný pulóver 

VE OS  – 3 - 6 mesiacov

MATERI  – melírovaná alebo hrčková vlna a jednofarebná vlna, môžeme po-
užiť všetky zbytky vlny, 3 ombíky
I I E – č. 2,5 a 3

Všetky patenty: 1 očko hladko, 1 očko obrátene

ADN  DIE  – ačneme na 64 očiek a pletieme 3 cm patent na ihliciach č. 2,5. 
Rovnomerne pridáme 8 očiek a na ihliciach č. 3 pletieme ďalej prúžkovaným 
vzorom. Vo výške 26 cm od nahodenia voľne uzavrieme všetky očká. 

PREDN  DIE  – ačneme na 64 očiek a pletieme 3 cm patent na ihliciach č. 
2,5. Rovnomerne pridáme 8 očiek a na ihliciach č. 3 pletieme ďalej prúžkovým 
vzorom. Vo výške 13 cm od nahodenia prácu rozdelíme na 2 časti. aždá strana 
bude mať 39 očiek, pri čom sa v strede 5 očiek (1 krajové  4 na lem) prekrýva. 
Po rozdelení na dve časti dokončujeme každú polovicu zvlášť, 4 očká  1 krajo-
vé (lem) pletieme vrúbkovým vzorom (lícne aj rubové rady hladko) a na vrch-
nom leme rozmiestnime rovnomerne 3 dierky. Vo výške 21,5 cm od nahodenia 
tvarujeme priekrčník nasledovne: 1 9, 2 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1 očko ukončiť a potom 
dopliesť do rovnakej výšky ako zadný diel. vyšných 22 očiek voľne uzavrieme.

R V  – ačneme na 42 očiek, patent pletieme ako na zadnom diely. V na-
sledujúcej rade rovnomerne pridáme 6 očiek. Potom pokračujeme na ihliciach č. 
3 prúžkovaným vzorom do 18 cm celkovej dĺžky, pri čom v každej 4. rade pridá-
me na oboch stranách 1 očko. Na koniec všetky očká voľne uzavrieme.

V PRA OVANIE – ošijeme plecné švy. Po obvode priekrčníka naberieme 
očká na ihlicu a pletieme 6 rád nasledovným vzorom: 1 očko hladko, 1 očko ob-
rátene (alebo pletieme vrúbkom – lícna aj rubná strana hladko), pri čom v 3. rade 
v línii ostatných dierok urobíme ešte jednu dierku. Našijeme 4 ombíky. Všije-
me rukávy a zošijeme ostatné švy.

15. 15.
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  Detský pulóver s výstrihom  
 obhačkovaným lemom

VE OS  – č. 98, na 3-4 roky, prípadný posun vo veľkosti jej miernym zväčše-
ním, alebo zmenšením v závislosti od použitého pletacieho materiálu a veľkosti 
ihlíc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

ADN  DIE  – začneme na 110 očiek. Pružným vzorom 1 očko hladko – 
1 očko obrátene pletieme 2 cm patent. alej pokračujeme hladko alebo ľubovoľ-
ným vzorom, vo výške 35 cm od patentu začíname vypracúvať priekrčník: uzav-
rieme stredných 22 očiek a ukončujeme najprv pravú stranu – krčný oblúk for-
mujeme tým, že v každej druhej rade ukončujeme 1 5 a 1 3 očká. Vo výške 37 
cm od patentu zvyšných 36 ramenných očiek uzatvoríme. Teraz sa vrátime k ľa-
vej strane, kde tento postup zopakujeme.
PREDN  DIE  – začneme pliesť ako zadný diel, s tým rozdielom, že očká pre 
priekrčník si rozdelíme už vo výške 32 cm od patentu. Najprv uzatvárame stred-
ných 116 očiek a potom vypracovávame pravostranné krčné zaoblenie: ukonču-
jeme v každej 2. rade 2 3, 1 2 a 3 1 očko. Vo výške 37 cm od patentu zvyšných 
36 ramenných očiek uzatvoríme. Pri ľavostrannom krčnom zaoblení tento pra-
covný postup zopakujeme.

R V  – začneme na 40 očiek a pletieme 2 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu vždy na priečnom 
vlákne priberieme rovnomerne rozmiestnených 18 nových očiek. Dosiahneme 
tak 58 očiek. alej pokračujeme (podobne, ako pri prednom a zadnom dieli) 
hladko, alebo ľubovoľným vzorom, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu pri-
beráme obojstranne 9  v každej 6. rade vždy 1 očko a 8  v každej 4. rade vždy 
1 očko. Vo výške asi 22 cm vzniknutých 92 očiek uzatvoríme.

DO ON ENIE
Možnosť – najprv zošijeme pravý ramenný šev, potom štvorradovým obhačkova-
ním (ale možné je i obpletenie) spevníme krčný okraj. avý ramenný šev (pri ra-
mene) 5 cm pozašijeme a jeho otvorené okraje tiež obhačkujeme (resp. obpletie-
me), pričom v druhej rade vypracujeme 3 ombíkové dierky (1 dierka = 2 pevné 
očká premostené  3 vzdušnými očkami). Nakoniec zošijeme ostatné švy, vsadí-
me rukávy, našijeme 3 ombíky.

10. 10.

30 31

  Prúžkovaný pulóver 

VE OS  – 3 - 6 mesiacov

MATERI  – melírovaná alebo hrčková vlna a jednofarebná vlna, môžeme po-
užiť všetky zbytky vlny, 3 ombíky
I I E – č. 2,5 a 3

Všetky patenty: 1 očko hladko, 1 očko obrátene

ADN  DIE  – ačneme na 64 očiek a pletieme 3 cm patent na ihliciach č. 2,5. 
Rovnomerne pridáme 8 očiek a na ihliciach č. 3 pletieme ďalej prúžkovaným 
vzorom. Vo výške 26 cm od nahodenia voľne uzavrieme všetky očká. 

PREDN  DIE  – ačneme na 64 očiek a pletieme 3 cm patent na ihliciach č. 
2,5. Rovnomerne pridáme 8 očiek a na ihliciach č. 3 pletieme ďalej prúžkovým 
vzorom. Vo výške 13 cm od nahodenia prácu rozdelíme na 2 časti. aždá strana 
bude mať 39 očiek, pri čom sa v strede 5 očiek (1 krajové  4 na lem) prekrýva. 
Po rozdelení na dve časti dokončujeme každú polovicu zvlášť, 4 očká  1 krajo-
vé (lem) pletieme vrúbkovým vzorom (lícne aj rubové rady hladko) a na vrch-
nom leme rozmiestnime rovnomerne 3 dierky. Vo výške 21,5 cm od nahodenia 
tvarujeme priekrčník nasledovne: 1 9, 2 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1 očko ukončiť a potom 
dopliesť do rovnakej výšky ako zadný diel. vyšných 22 očiek voľne uzavrieme.

R V  – ačneme na 42 očiek, patent pletieme ako na zadnom diely. V na-
sledujúcej rade rovnomerne pridáme 6 očiek. Potom pokračujeme na ihliciach č. 
3 prúžkovaným vzorom do 18 cm celkovej dĺžky, pri čom v každej 4. rade pridá-
me na oboch stranách 1 očko. Na koniec všetky očká voľne uzavrieme.

V PRA OVANIE – ošijeme plecné švy. Po obvode priekrčníka naberieme 
očká na ihlicu a pletieme 6 rád nasledovným vzorom: 1 očko hladko, 1 očko ob-
rátene (alebo pletieme vrúbkom – lícna aj rubná strana hladko), pri čom v 3. rade 
v línii ostatných dierok urobíme ešte jednu dierku. Našijeme 4 ombíky. Všije-
me rukávy a zošijeme ostatné švy.

15. 15.
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  Detský pulóver s okrúhlym krčným výstrihom

VE OS  – 116/122, na 6-7 rokov, prípadný posun vo veľkosti jej miernym 
zväčšením, alebo zmenšením – v závislosti od použitého pletacieho materiálu 
a veľkosti ihlíc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

PREDN  DIE  – začneme na 92očiek. Pletieme 6 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 24 nových očiek, takže dosiahneme 116 očiek. alej pokra-
čujeme hladko alebo ľubovolným vzorom.
Vo výške 33 cm od patentu začíname vypracovávať priekrčník: uzavrieme alebo 
na pomocnú (prípadne okrúhlu) ihlicu naberieme 18 stredných očiek. alej for-
mujeme krčné zaoblenie, pracujeme pritom na každej strane zvlášť, obe strany 
vypracujeme rovnako: v každej druhej rade voľne ukončujeme alebo na pomoc-
nú ihlicu naberieme 1 4, 1 3, 2 2 a 5 1 očko.
Po poslednom uberaní upletieme ešte dve rady a očká ukončíme.

ADN  DIE  – vypracujeme ako predný diel, ale bez krčného výstrihu.

R V  – začneme na 46 očiek a pletieme 6 cm patent pružným vzorom: 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 22 očiek. Dosiahneme tak 68 očiek. alej pokračujeme hlad-
ko alebo ľubovoľným vzorom, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu preberáme 
obojstranne v každej 5. rade 10 1 a potom v každej 4. rade 13 1 očko. Vo výške 
18 cm od patentu vzniknutých 122 očiek uzavrieme.

V PRA OVANIE – zošijeme ramená, potom vsadíme rukávy a diely zošijeme. 
rajové očká krčného výstrihu (= 100 očiek) naberieme na ihlice a pletieme vzo-

rom 1 očko hladko – 1 očko obratko 3 cm, tu očká voľne uzavrieme.

    11. 11.– „Seelenwärmer“
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16. 16.

štrikovať vrúbky, teda líce aj 
rub hladko
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  Detský pulóver s okrúhlym krčným výstrihom

VE OS  – 116/122, na 6-7 rokov, prípadný posun vo veľkosti jej miernym 
zväčšením, alebo zmenšením – v závislosti od použitého pletacieho materiálu 
a veľkosti ihlíc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

PREDN  DIE  – začneme na 92očiek. Pletieme 6 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 24 nových očiek, takže dosiahneme 116 očiek. alej pokra-
čujeme hladko alebo ľubovolným vzorom.
Vo výške 33 cm od patentu začíname vypracovávať priekrčník: uzavrieme alebo 
na pomocnú (prípadne okrúhlu) ihlicu naberieme 18 stredných očiek. alej for-
mujeme krčné zaoblenie, pracujeme pritom na každej strane zvlášť, obe strany 
vypracujeme rovnako: v každej druhej rade voľne ukončujeme alebo na pomoc-
nú ihlicu naberieme 1 4, 1 3, 2 2 a 5 1 očko.
Po poslednom uberaní upletieme ešte dve rady a očká ukončíme.

ADN  DIE  – vypracujeme ako predný diel, ale bez krčného výstrihu.

R V  – začneme na 46 očiek a pletieme 6 cm patent pružným vzorom: 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 22 očiek. Dosiahneme tak 68 očiek. alej pokračujeme hlad-
ko alebo ľubovoľným vzorom, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu preberáme 
obojstranne v každej 5. rade 10 1 a potom v každej 4. rade 13 1 očko. Vo výške 
18 cm od patentu vzniknutých 122 očiek uzavrieme.

V PRA OVANIE – zošijeme ramená, potom vsadíme rukávy a diely zošijeme. 
rajové očká krčného výstrihu (= 100 očiek) naberieme na ihlice a pletieme vzo-

rom 1 očko hladko – 1 očko obratko 3 cm, tu očká voľne uzavrieme.

11. 11.

36 37

  Dečky na zavinutie novorodeniatok

VE OS  – 1  1 cm o c , c   od

MATERI  – využijeme všemožné zvyšky vĺn a snažíme sa podľa možnosti 
o ich príjemné zladenie, dečky môžu byť tenšie alebo teplejšie a hrubšie, ktoré 
môžu v prípade potreby poslúžiť i väčším deťom.

PRA OVN  POST P – ľubovoľný, napr. zošívané pestrofarebné štvorce
10  10 cm a pod.

18.

vnútorná strana obálky

24 25

  Detský pulóver s okrúhlym výstrihom

VE OS  – 128/134, na 8-9 rokov, prípadný posun vo veľkosti jej miernym 
zväčšením, alebo zmenšením, v závislosti od použitého pletacieho materiálu 
a veľkosti ihlíc, je tiež možný.

MATERI  – bavlnená alebo vlnená priadza, vhodné sú tiež zvyšky vĺn.
I I E – č. 3, alebo iné, podľa použitej priadze.

PREDN  DIE  – začneme na 100 očiek. Pletieme 6 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obrátene. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 24 očiek, dosiahneme 124 očiek. alej pokračujeme hladko 
alebo ľubovoľným vzorom. Vo výške 37 cm od patentu začíname uzavierať očká 
pre priekrčník: uzavrieme, alebo na pomocnú (prípadne okrúhlu) ihlicu naberie-
me 18 stredných očiek. alej formujeme krčné zaoblenie, pracujeme pritom na 
každej strane zvlášť, obe strany vypracujeme rovnako: v každej druhej rade voľ-
ne ukončujeme alebo na pomocnú ihlicu naberieme 1 4, 1 3, 2 2 a 5 1 očko. Po 
poslednom uberaní upletieme ešte dve rady a očká ukončíme. 

ADN  DIE  – vypracujeme ako predný diel, ale bez krčného výstrihu.

R V  – začneme na 46 očiek a pletieme 6 cm patent pružným vzorom 
1 očko hladko – 1 očko obratko. V poslednej rade patentu priberieme rovnomer-
ne rozmiestnených 22 očiek. Dosiahneme tak 68 očiek. alej pokračujeme hlad-
ko alebo ľubovolným vzorom, pričom kvôli rukávovému zošikmeniu priberáme 
obojstranne v každej 5. rade 10 1 a potom v každej 4. rade 13 1 očko. Vo výške 
30 cm od patentu vzniknutých 114 očiek uzavrieme.

V PRA OVANIE – zošijeme ramená, potom vsadíme rukávy a diely zošijeme. 
rajové očká krčného výstrihu ä100 očiek) naberieme na ihlice a pletieme vzo-

rom 1 očko hladko – 1 očko obratko 3 cm, tu očká uzavrieme.

12. 12.Deky na zavinutie novorodeniatok i väčších detí
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Milé misijné priateľky

Máte v rukách .vydanie Návodov praktickej pomoci Afrike. 
Táto brožúrka je pomôckou pre všetkých, ktorí túžia podpo-
riť misiu v Afrike svojimi ručnými prácami. Novým záujem-
com/ záujemkyniam o túto formu podpory misie najprv túto prácu predstavíme.

Ako sa volá táto misia? 
 Misia na Níle.
Kde teda pracuje? 
 V severovýchodnej Afrike  v gypte, 
Eritrei, Etiópii, Sudáne, Tan-
zánii, v Kongu.
Ako dlho misia existuje? 
 Od roku 1900.
Kde má základňu? 
 Vo vajčiarsku, predtým (do nástupu 
nacizmu) v Nemecku.
Má pobočky? 
 no, v Nemecku, na Slovensku,  
v Spojených štátoch amerických.
Ako funguje? 
 Misionári sú podporovaní 

edovšetkým tzv. podpornými priateľ-
skými kruhmi a ich modlitbami, prácou 
a nančnými zbierkami.
Aká je forma misijnej práce? 
 Tradičná – nemocnice, školy, zdra-
votnícke strediská, ale aj poľnohospo-
dárske projekty... V Etiópii, kde je kaž-

  

dý desiaty obyvateľ telesne postihnutý,

 

fun uje školiace a pracovné centrum
pre postihnutých a nemocnica. ormou
zdravotníckej pomoci pôsobí misia aj v
Sudáne. Od roku 2006 slúži nemocni-
ca v E ypte (v meste Na ada).

 nzánii sa hlása evanjelium 
v utečeneckých táboroch, prednáša sa 
na seminároch, deti a mládež dostávajú 
vzdelanie a koordinuje sa humanitárna 
pomoc. e tam aj poľnohospodárske 
centrum ure a. 

ližšie

 

informácie

 

o všetkých a c ých ných 
pracoviskách prin  o
PRAMENE a tiež okružné 
listy misionárov, či modlitebné t

O čo sa teda jedná? 
 O modlitby za ďalekých spolublíž-
nych a tých, ktorí nesú evanjelium

 

napr. so škatuľou sušeného mlieka ale-
bo zeleninových semien. O sesterskú

 

pomoc vpletanú do odosielaných ple-
tených pulóvrikov a farebných vesti-
čiek. O lásku všitú

 

do „patchworkových“ diek. Ale predo-
všetkým ide o modlitby a o pôsobenie

 

Svätého Ducha v ľudských dc ch  

PLETIEME PRE AFRIKU - Návody praktickej 
pomoci. Ďakujeme všetkým slovenským a českým 
podporovateľom práce Misie na Níle za pomoc pri 

.vydaní tejto brožúrky. 
Za vyhotovenie nákresov ďakujeme br. Bohušovi Kučerovi.
Fotografie: MN. Preklad pracovných popisov a ilustrované 
doplnenie: Mária Pospíchalová, r. Kočalková, a olesáro á,
Emmy Roth, di a alá o á
Zodpovedná: Mgr. a iela iku o á

MN – Misia na Níle n.o.
Liptovský Peter 52, 033 01
dnlmksv@gmail.com 
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava, č.ú.: 1362417050/0200

V ruke príjemnú farebnú vlnku a v srdci neviditeľné modlitebné vlákenko, takúto 
kombináciu služby Božím veľkým, alebo malým, dokonca tým najmenším z najmen-
ších, Pán Boh určite požehná.

 

Milé priateľky, buďte si isté, že Vaša pomoc je vítaná. 

 

Veľa radosti zo života v Božej blízkosti Vám za Misiu na Níle praje

   
   

 a iela iku o á, riaditeľka slovenskej pobočky - Misia na Níle n.o.
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