96526 Souprava k pletení
Překlad anglického návodu. Překlad odkazuje na obrázky uvedené v originálním anglickém návodu,
který je k výrobku přiložen.

Str. 1

MÓDNÍ PLETACÍ STUDIO
Rozvíjí módní kreativitu
Udělej si svůj vlastní projekt.

Str. 2

NÁVOD
Vytvoř svůj vlastní módní projekt.
Doporučený věk: Od 6 let.

Str. 3

(krok 1, 2)
Uzlem připevněte vlnu na stávek a provlečte ji kolem prvního kolíku stávku (viz obrázek).
Pokračujte v pletení v protisměru hodinových ručiček kolem stávku, avšak kolem každého kolíku po
směru hodinových ručiček.
Jakmile obtočíte vlnu kolem každého kolíku, jemně svými prsty zatlačte vlnu dolů.
Pro návleky na nohy!

Str. 4

(krok 3, 4)
Pro návleky na ruce!
(obtočte 20 kolíků)
Opakujte krok 2, čímž budete mít kolem každého kolíku stávku dvě nitky vlny.
Pokaždé, když dokončíte propletení vlny kolem nějakého kolíku, můžete použít zakončení stávku pro
dočasné přichycení vlny (viz obrázek).

Str. 5

Pro návleky na nohy!
Pro návleky na ruce!
(obtočte 20 kolíků)

Str. 6

(krok 5)
Komentáře k obrázkům:
(krok 5A)
Vetkněte vlnu proti směru hodinových ručiček kolem každého kolíku.
(krok 5B)
Vetkněte vlnu po směru hodinových ručiček kolem každého kolíku.

(krok 5C)
Kolem posledního kolíku.
S použitím háčku začněte plést. Přetáhněte spodní smyčku z prvního kolíku ke středu stávku tak, že ji
protáhnete horní smyčkou. Opakujte kroky A a B u všech 24 kolíků. Jakmile to dokončíte, stáhněte
dolů zbývající smyčky na každém kolíku tak, aby se tyto smyčky staly spodní vrstvou.

Str. 7

(krok 6, 7)
Jakmile je všech 24 smyček přesunuto do středu, začněte znovu namotáváním příze kolem kolíků, jak
je ukázáno v kroku 2. Opět přetáhněte spodní smyčku doprostřed stávku, jak je zobrazeno v kroku 5.
Během tkaní můžete několikrát změnit barvu vlny, abyste tak vytvořili na návleku na nohy barevné
pruhy. Chcete-li vytvořit takové pruhy, tak po dosažení požadované délky s jednou barvou, ustřihněte
vlnu asi 7 cm od stávku. Vezměte konec další barvy a oba konce vlny svažte uzlem dohromady, jak je
ukázáno na obrázku. Po uvázání uzlu odstřihněte přesahy vlny a pokračujte v tkaní podle popsané
metody (kroky 1 - 6).

Str. 8

(krok 8)
Jakmile je váš návlek na nohy dokončen, musíte s vlnou udělat poslední otočku, aby vaše pletací
práce nerozpadla. Ustřihněte vlnu asi 64 cm od stávku. Veďte nit pod posledními smyčkami, aniž
byste ji obtáčeli kolem jednotlivých kolíků. Protáhněte nit smyčkou a celou ji vytáhněte (viz obrázek).
Opakujte tento krok u každé smyčky na stávku.
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(krok 9, 10)
Jakmile dokončíte vaši poslední otočku, uvažte dvojitý uzel a odstřihněte přesahy vlny.
Nyní jste připraveni sejmout váš návlek na nohy ze stávku.

Str. 10

(text v obrázku)
Vyhákněte 1 smyčku cca 3 cm.
(pro návleky na ruce!)
Na zadní straně stehu provlékněte háček přes propletení a vytáhněte smyčku. Ponechte vzdálenost
asi 3 cm od stehu. Vytáhněte zbytek stehu.

