Dekorace a pohodlí
v jednom

Zimní tvoření

rá
Dob !
rada

Množství příze se může lišit
výběrem velikosti jehlic i způsobem utahování. Pokud máte
tendenci více utahovat, doporučujeme koupit o klubko více.
Při koupi příze se ujistěte, že
všechna klubka pocházejí ze
stejné várky barvení – zkontrolujte tedy šarže barvy.

Rozměry
50 x 50 cm

Materiál
✔ 8 klubek světle šedá příze
(č. 00290 light grey heather)

✔ 7 klubek oranžová příze

(č. 00225 orange)
zn. Schachenmayr Merino
Extrafine 85 (100% pure wool,
50 g = 85 m)
✔ kruhová jehlice č. 7 80 cm
dlouhá
✔ výplň polštáře 50 x 50 cm
✔ větší jehly nebo háček odpovídající síly

Vzory
I. vyplétaný vzor na 60 ok – pleteme podle rozkresu 1. – 90. řadu, líc
hladce, rub obrace

Zkušební vzorek
10 cm x 10 cm = 12 ok a 18 – 19
řad dvojitou přízí lícovým žerzejem
Polštář pleteme dvojitou přízí.
Zároveň pleteme přední i zadní
díl. Začneme oranžovou přízí
a nahodíme 120 ok a přepleteme
první řadu obrace, otočíme na líc
a vyplétáme barevný vzor podle
rozkresu I. Rozkres znázorňuje
1. – 60. oko, pleteme tedy: 2x vzor
I na 60 ok. Vypleteme 90 řad vzoru
a přepleteme do lícového žerzeje
oranžovou přízí 2 řady a oka uzavřeme. Díl položíme na podložku,
položíme přes to vlhké plátno
a necháme uschnout. Díl přeložíme. Sešijeme nebo sháčkujeme
strany. Nezapomeneme vložit
výplň. Všechny konce zapošijeme.

Rozměry
50 x 50 cm

Materiál
✔ 8 klubek pískové příze
(č. 00210 marron)

✔ 7 klubek růžové příze
(č. 00231 cherry)
zn. Schacenmayr Merino
Extrafine 85
✔ kruhová jehlice č. 7 dlouhá
80 cm
✔ větší jehla nebo háček
odpovídající síly
✔ pomocné jehlice
✔ výplň polštáře 50 x 50 cm

Vzory
I. vyplétaný vzor na 60 ok –
pleteme podle rozkresu 1. –
90. řadu, líc hladce, rub obrace

Zkušební vzorek
10 cm x 10 cm = 12 ok a 18 –
19 řad dvojitou přízí lícovým
žerzejem
Polštář pleteme dvojitou
přízí. Zároveň pleteme přední
i zadní díl. Začneme pískovou
přízí a nahodíme 120 ok a
přepleteme první řadu obrace,
otočíme na líc a vyplétáme
barevný vzor podle rozkresu I. Rozkres znázorňuje 1.
– 60. oko, pleteme tedy: 2x
vzor I na 60 ok. Vypleteme
90 řad vzoru a přepleteme
do lícového žerzeje pískovou
přízí 2 řady a oka uzavřeme.
Díl položíme na podložku,
položíme přes to vlhké plátno
a necháme uschnout. Díl
přeložíme. Sešijeme nebo
sháčkujeme strany. Nezapomeneme vložit výplň. Všechny
konce zapošijeme.

Oblékněte v zimě svůj domov do teplých textilií. Vzdušné polštáře vás
zahřejí spolu s teplým čajem.
Připraveno ve spolupráci
s MEZ Crafts Czech Republic s.r.o., www.mezcrafts.cz.
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