BAČKŮRKY PLETENÉ NA 4 JEHLICÍCH

Bačkůrky jsou určené pro zahřátí miminek (nejen) v inkubátorech. Délka chodidla těchto
malých kulíšků se pohybuje od 4 do 8 cm. Zde je návod na upletení bačkůrek o délce
chodidla asi 6 cm.
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MATERIÁL:
Příze - 100% Akryl v libovolných barvách, 5 krátkých jehlic, háček, nůžky, jehla.

VELIKOST:
Délka chodidla cca 6 cm

NÁVOD:
Bačkůrky začneme plést jednobarevnou přízí. Na jehlici nahodíme 24 ok.
1. řada: Pleteme pružný lem, tj. střídavě 1 oko hladce a 1 oko obrace, současně oka
rozdělíme na 4 jehlice, tedy 4 x 6 ok (obr č. 1).
2. řada: Pokračujeme pružným lemem
3. - 20. řada: Vyměníme jednobarevnou přízi za melírovanou a pleteme stále pružným
lemem (obr č. 2).
(20 řad = asi 5 až 5,5 cm).
21. řada: Upleteme řadu dírek, tj. střídavě 2 oka splést hladce a 1 oko nahodit, poslední
dvě oka pouze upleteme každé hladce, nesplétáme je ani už nic nenahazujeme, máme tedy
stále 24 ok (obr č. 3).
22. řada: Pleteme všechna oka hladce
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obr. č. 1

obr. č. 2

obr. č. 3

Začneme plést nárt:
Pracujeme pouze na jedné (první) jehlici, zbylé 3 jehlice dáme stranou. Přeplétáme tedy
pouze 6 ok. Upleteme 12 řad - lícové řady hladce, rubové řady obrace (obr č. 4).
Poté budeme plést opět na všech čtyřech jehlicích:
Upleteme ještě jednu (lícovou) řadu nártu hladce. Po levé straně nártu nabereme na 2.
jehlici 6 ok, na této jehlici tak máme celkem 12 ok (6 původních + 6 nově nabraných),
všechna tato oka upleteme hladce (obr. č. 5). Dále pokračujeme s upletením 6 ok na 3.
jehlici hladce. Na 4. jehlici nabereme opět 6 ok z pravé strany nártu, na této jehlici tedy
máme též 12 ok, která upleteme hladce (obr. č. 6).

obr. č. 4
obr. č. 5
obr. č. 6
Tím se dostaneme opět na začátek pletení. Na jehlicích máme následující počty ok: 6 - 12 6 - 12.
Nyní upleteme 2 kruhové řady obrace, 2 řady hladce, 2 řady obrace a 2 řady hladce. Máme
hotové strany bačkůrky (obr. č. 7).
Pustíme se do pletení chodidla:
5 ok na 1. jehlici upleteme hladce, poslední oko z 1. jehlice spleteme hladce s krajním okem
ze 2. jehlice (obr. č. 8 a 9). Na 2. jehlici tak máme už jen 11 ok.

obr. č. 7

obr. č. 8
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obr. č. 9

Otočíme pletení a upleteme 5 ok na 1. jehlici obrace, poslední oko z 1. jehlice spleteme
obrace s krajním okem ze 4. jehlice. Takto pleteme stále stejným způsobem, lícové řady
hladce, rubové řady obrace. Na konci řady vždy spleteme poslední oko 1. jehlice s krajním
okem boční jehlice (obr. č. 10).
Skončíme, jakmile na bočních jehlicích nezůstanou žádná oka. Na 1. a 3. jehlici máme stále
na každé 6 ok (obr. č. 11). Bačkůrky i s posledními dvěma jehlicemi otočíme na rubovou
stranu (obr. č. 12).

obr. č. 10

obr. č. 11

obr. č. 12

Posledních 6 a 6 ok spleteme najednou hladce a uzavřeme následujícím způsobem:
Na jehlici nabereme zároveň 1 oko z 1. jehlice a 1 oko ze 3. jehlice, oka spleteme hladce.
Stejným způsobem spleteme 2. oko z 1. jehlice a 2. oko ze 3. jehlice (obr. č. 13). Máme dvě
upletená oka, která uzavřeme tak, že 1. oko přetáhneme přes 2. oko. Takto uzavřeme
všech 6 upletených ok (obr. č. 14).

obr. č. 13

obr. č. 14

obr. č. 15

Dokončení:
Zbytek příze ustřihneme a zapošijeme. Konce jednobarevné a melírované příze z rubu
svážeme dvěma uzly, všechny konce zapošijeme. Uháčkujeme tkaničku z asi 125
řetízkových ok. Provlékneme řadou dírek bačkůrky, zavážeme na mašličku a pružný lem
bačkůrek nahoře ohrneme (obr. č. 15).
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