
Pončo Duetto 

Pokud chcete docílit stejný efekt  vzoru jako je  na obrázku, použijte originální přízi a nebo přízi 

s jemným přechodem do pruhů. Pruhy by měly mít střední délku. Přízi je třeba dobře vybírat, aby byl 

výsledek hezký. Ne každý  pruhující materiál je vhodný, výrazné nebo dlouhé přechody barev 

nevypadají někdy na čtvercích dolního lemu dobře.   

 

 

velikost :  36 – 42 

materiál:  600 g příze Duetto ( GGH Německo), 50% vlna, 40% polyakryl, 10% alpaka, 60 m/50 g 

jehlice: 6 a 7 mm, kruhové jehlice. Doporučuji použít  šroubovací jehlice firmy  Knit Pro 

s vyměnitelným lankem, kde si budeme podle  toho jak bude pletenina široká měnit délku lanka dle 

potřeby. Použijeme tak lanka od délky 60  cm ( na pletení čtverců) a později lanka 120,100 a 80 cm. 

vzory: 

Vzor lemu :2 oka hladce, 2 oka obrace, pleteme v kruhových řadách stále nad sebou 

Moduly- popsáno v textu ( viz popi pletení) 

 



rozkres: 

 

 

postup: 

Nejprve pleteme dolní část  předního a zadního dílu– čtverce ( moduly), které k sobě napojujeme  

připlétáním. Pro každý díl potřebujeme celkem 5 ks modulů- čtverců. Hotové bloky modulů předního  

a zadního dílu k sobě sešijeme. 

Pletení modulů: 

Začneme na jehlicích č. 7 na 43 ok, První řadu upleteme obrace a  v následující a dále každé druhé 

řadě budeme splétat vždy tři středová oka. Tzn., že v první řadě spleteme 21.- 23. oko a to tak, že 

první z ok sejmeme, následující oka spleteme hladce a sejmuté oko přes něj přetáhneme. Tímto 

způsobem pokračujeme   v uzavírání ok v každé lícové řadě  až budeme mít na jehlici pouze 1 oko. 

Máme upletený středový čtverec dílu ( č. 1 ) Další modul napojíme tak, že z hrany upleteného čtverce  

na jehlici nabereme  dalších 21 ok a k nim nahodíme nových 21 ok, máme tedy celkem na jehlici opět 

43 ok pro další modul. Pleteme  ho stejným způsobem jako předchozí. Máme upletený čtverec  č. 2, 

stejným způsobem upleteme čtverec  č. 3. Tady po upletení zbylé 1 oko uzavřeme protažením nitě. 

Budeme pokračovat čtvercem č. 4 z protilehlé strany předního dílu, nabereme z hrany čtverce č. 1  

celkem 22 ok a k nim přidáme nových 21 ok. Máme opět 43 ok pro další modul.Čtverec upleteme 

stejným způsobem jako čtverce protilehlé strany, koncové oko opět uzavřeme a poslední čtverec č. 5 

upleteme jako čtverec č. 4. 



Stejně budeme postupovat u zhotovení čtverců zadního dílu. Oba pásy čtverců následně v bočních 

dílech sešijeme nejlépe matracovým stehem. Máme hotový dolní lem ponča. 

Z vnitřní strany lemu  nabereme celkem 174 ok pro vrchní díl ponča. Označíme si vždy středové oko 

předního a zadního dílu ( ve vrcholu středového čtverce) a v každé druhé řadě budeme splétat 3 

střední oka takto: první oko sejmeme, druhá dvě oka spleteme hladce a sejmuté oko přes ně 

přetáhneme.  Ujímáme celkem 28 x. Pleteme  do výšky 58 řad. Zde uzavřeme všechna zbylá oka, na 

jehlici bychom měli mít celkem 62 ok.. 

Potom  budeme plést rolák, na jehlici  č. 6 nabereme z výstřihu celkem 56 ok a pleteme  vzorem lemu 

2 oka hladce, 2 obrace do výšky 30 řad. Volně uzavřeme.   

Zapošijeme všechny nitě a pončo lehce napaříme  z rubu přes vlhký hadr napařovací žehličkou na 

nízký stupeň určený na vlnu.  Čtverce se tak srovnají a lépe si „sednou“. 

 


