Sabrina 1/2011, модел 1 от стр. 4
Късо сиво палто
Размер: 38/40 (48/50)
Материал: 450(550)г сива прежда при дебелина 100г/300м, обръчи № 5,5 и 6, пет
копчета с диаметър 30 мм.
Указание: Поради големия Бр. на Б, за да Ви е по-леко на ръцете и на раменете се
работи върху обръч на Р. (Бел. прев.: В Западна Европа се плете предимно на игли, тъй
като в България предпочитаният са към обръча, може би това указание не е уместно.
Опитните плетачки, казват, че когато се плете на игли, Б и Р стават поравномерни.)
Структурна плетка: Бр. на Б е кратен на 21 + 16 + 2 Кр. Плете се по сх. 1. Показани са
само Р от ЛС. От ОС Б се плетат, каквито са или както е указано, дълбоко изтеглените Б
се изплитат О. Започва се с 1 Кр., MS се повтаря непрекъснато, завършва се с първите
16 Б на MS и 1 Кр. От 1-ви до 4-ти Р се изплитат 1х, след което се повтарят
непрекъснато 3-ти + 4-ти Р и накрая се изплитат 1х 5-ти + 6-ти Р.
Плетеници: Бр. на Б е кратен на 15 + 10 + 2 Кр. Плете се като структурната плетка, но
по сх. 2. Започва се с 1 Кр., MS се повтаря непрекъснато, завършва се с първите 10 Б от
MS и 1 Кр. От 1-ви до 12-ти Р се повтарят непрекъснато.
Ластик А: Бр. на Б е кратен на 3 + 2 + 2 Кр. Всеки Р започва и завършва с по 1 Кр. 1-ви
Р: *2 О, 1 Л, след * се повтаря непрекънато, завършва се с 2 О. 2-ри Р: Б се плетат,
каквито са. 3-ти Р: *2 О, 1 дълбоко изтеглена Б (= 1 Б се изплита Л, като с дясната игла
се бодва 1 Р по-надолу), след * се повтаря непрекъснато, завършва се с 2 О. 4-ти Р: Б се
плетат, каквито са, дълбоко изтеглената Б се изплита О. От 1-ви до 4-ти Р се изплита 1х,
след което се повтарят непрекъснато 3-ти + 4-ти Р.
Ластик В: 1 Л, 1 О се редуват непрекъснато, завършва се с 1 Л. На следващия Р (от ОС)
Б се плетат, каквито са.
Проба при структурната плетка: 14Бх21Р=10х10см; при плетениците: 19Бх21Р
=10х10см; при ластик А: 11бХ23Р=10х10см.
Гръб: 123(165)Б с игли № 6 и се плете структурна плетка. За извивката на талията след
49см=102Р от началото 1х се изплитат 5-ти + 6-ти Р на сх. 1. След тези свивки върху
иглите има 87(117)Б. След 49,5см=104Р от началото се продължава с плетеници. За
вратната извивка след 37см=78Р (39см=82Р) от края на структурната плетка средните
19(21)Б се завършват и всяка част се доплита по отделно. За закръглението от
вътрешната С на следващия 2-ри Р се свиват още 1х3Б. След 39см=82Р (41см=86Р) от
края на структурната плетка останалите по 31(45) Б се завършват и влизат в раменните
шевове.
Лява предница: 60(81)Б върху игли № 6 и се плете структурна плетка. За извиката при
талията след 49см=102Р от началото 1х се изплитат 5-ти + 6-ти Р на сх. 1. След тези
свивки върху иглите има 42(57)Б. След 49,5см=104Р от началото се продължва с
плетеници. За деколтето след 33,5см=70Р (35,5см=74Р) от края на структурната плетка
от лявата С при плетенето се завършват 5(6)Б и на всеки 2 Р се свиват още 1х3, 1х2 и
1х1 Б. Останалите по 31(45)Б при достигане вължината на гърба се завършват и влизат
в раменните шевове.
Дясна предница: Плете се огледално.
Ръкав: 31(34)Б с игли № 6 и се плете ластик А. За наклоните на ръкавите след
9,5см=22Р от началото от двете С се наддава по 1 Б и още 8х на всеки 8-ми Р и 3х на
всеки 6-ти Р се наддава също по 1 Б, която Б веднага се включва в плетката = 55(58)Б.
След 47см=108Р от началото всички Б се завършват.
Сглобяване: Зашиват се раменните шевове. За яката от деколтето върху обръч № 6 се
изваждат от вътрешната С 61(64)Б и се плете 1 Р лицево, който Р е от ОС, като

едновременно с това около средата на гърба се изваждат равномерно разпределени 23 Б
(=от 1 Б се изваждат 2 Б) = 84(87)Б. Продължава се с ластик А, като между двете Кр. се
започва и завършва с по 1 дълбоко изтеглена Б. След 18,5см=42Р височина на яката
всички Б се завършват хлабаво, каквито са. За биетата върху предниците, от
вертикалните участъци включително и от тесните части на яката върху обръч № 5,5 се
изваждат по 159(161)Б (=от предниците по 135(137)Б от външната С и от тесните части
на яката по 24 Б от вътрешната С) . В 1-вия Р (= това е Р от ОС) Б от предниците се
изплитат Л, а Б от яката се изплитат О, след което върху всичките Б се плете ластик В.
След 4,5см височина на бието, всички Б се завършват каквито са. Едновременно с това
върху бието на дясната предница се изработват 5 илика. За тази цел се завършват по 3 Б
и на следващия Р отново се нанизват. Първият илик е след 80(82)Б от долния край,
следващите се на разстояние по 10 Б един от друг. Прикачват се ръкавите, зашиват се
страничните и ръкавните шевове, зашиват се копчетата.
Схемата и кройката са на стр. 32.
-1Л
-1О
- 1 лицева жартиелна Б: във всеки Р се плете Л
- 1 дълбоко изтеглена Б: 1 Б се изплита Л, като с дясната игла се бодва 1 Р по-надолу
- 5 Б на спомаг. игла пред плетивото, след това *1-вата Б от спомаг. игла
се изплита заедно с 1-вата Б от лявата игла Л, следващата Б от спомаг. игла се изплита
Л, след * се повтаря още 1х, последната Б от спомаг. игла се изплита заедно със
следващата Б от лявата игла Л
- 3 Б на спомаг. игла зад плетивото, след това *Б от лявата игла се
изплита с 1-вата Б от спомаг. игла Л заедно, след * се повтаря още 1х и накрая
следващата Б от лявата игла се изплита с последната Б от спомаг. игла Л заедно
- Кръстосване на 10Б надясно: 5 Б на спомаг. игла зад плетивото, 5 Б
се изплитат Л и после Б от спомаг. игла се изплитат също Л

Sabrina 1/2011, модел 8 от стр. 9
Ефектна жилетка Mustermix (микс от мотиви)
Размер: 36/38 (42) 46/48
Материал: 500 (550) 600 г сива прежда и 200(250)250г петролено синя при дебелина
50г/100м, бързоплетящи игли и обръч № 8.
Ажур (върху 15Б): Плете се по сх. 1. Показани са само Р от ЛС. От ОС всички Б и
наметки се плетат О. От 1-ви до 20-ти Р се изплитат 1х.
Гладко Л: При Р от ЛС се плете лицево, при Р от ОС се плете опъково.
Гладко О: При Р от ЛС се плете опъково, при Р от ОС се плете лицево.
Плетка „квадрат” (върху 15Б): От 1-ви до 4-ти Р: *3 Б гладко Л, 3 Б гладко О, след *
се повтаря още 1х, 3 Б гладко Л. От 5-ти до 8-ми Р: *3 Б гладко О, 3 Б гладко Л, след *
се повтаря още 1х, 3 Б гладко О. От 1-ви до 8-ми Р се повтарят непрекъснато.
Едра оризова плетка: Нечетен Бр. на Б. 1 Л, 1 О се редуват непрекъснато, завършва се
с 1 Л. От ОС Б се плетат каквито са. Б след всеки 2 Р (= на всеки лицев Р) се изместват с
1 Бр.
Последователност на цветовете: По 2 Р сиво и петролено се редуват непрекъснато.
Мотив „ледена звезда” (върху 15Б): Плете се по сх. 1 с няколко гранки гладко Л
норвежка техника, като неизползвания конец се прекарва хлабаво от ОС на плетивото.
Показани са всички Р. От 1-ви до 20-ти Р се изплитат 1х.
Пачуърк-мотив: По 15Б *ажур в петролено, плетка „квадрат” в сиво, едра оризова
плетка при спазване последователността на цветовете и „ледена звезда”, след * се
повтарят непрекъснато. Всяка цветна повърхност се плете с отделна гранка. При
смяната на цветовете, двата конеца се кръстосват от задната С, за да не се появяват
дупки.
Плетеници (върху 34Б + 2 Кр.): Плете се по сх. 2. Показани са Р от ЛС. От ОС всички
Б се плетат, каквито са. В началото и в края на всеки Р се плете допълнитело по 1 Кр.
От 1-ви до 10-ти Р се повтарят непрекъснато.
Подчертани свивки: В началото на Р след Кр. се изплитат 2 Б Л заедно; в края на Р
преди Кр. се прави единично нанизване (=1 Б се взема Л, 1 Б се изплита Л и първата се
нанизва върху нея).
Ледени кристали (върху 7 Б): Бродират се върху готовите гладко-лицевите участъци
по сх. 2 с М-бод. На сх. е показан 1 мотив с всички Р.
Ластик: Бр. на Б е кратен на 4 + 2 Кр. След началото се започва с 1 Р от ОС: Кр. *1 О, 2
Л, 1 О, след * се повтаря непрекъснато, Кр. В Р от ЛС Б се плетат, каквито са.
Плетка „кордел”: Работи се с два ката конец! 1-ви Р (= Р от ЛС): Кр., *1 Б се изплита
О, 1 Б се взема О, като двата ката прежда се подвеждат пред плетивото, след * се
повтаря непрекъснато, Кр. 2-ри Р: Кр., *1 Б се изплита О, 1 Б се взема О, като двата
ката прежда се подвеждат зад плетивото, след * се повтаря непрекъснато, Кр. 3-ти Р:
Всички Б се завършват Л с един кат конец.
Проба при пачуърк-мотив: 12,5Бх19Р=10х10см; при плетеници: 36Бх18,5Р=21х10см;
гладко Л при ластик: 12Бх18,5Р=10х10см.
Внимание: Първо се изплита долната лента за гърба и предницата. След което на един
път се изплитат предниците и гърба до ръкавните извивки. Плетивото се разделя и
всички части се доплитат по отделно. Стрелките върху кройката показват посоката на
плетене.
Гръб и предници: За лентата в долния край на жилетката се нанизват 122(137)152Б в
сиво и след принадлежащия към „кръстосаното” начало 1 Р опъково от ОС между двете
Кр. се плете пачуърк-мотив. След 20 Р от началото всички Б се завършват, като се
спазват цветовете от мотива = 11 см обща височина. За лентата плетеници се нанизват
36 Б в петролено синьо и се плете мотив плетеници. След 90см=166Р (100см=186Р) 110

см = 204Р от началото всички Б се завършват. От десният надлъжен край на лентата
плетеници в сиво се нанизват 108(120)132Б и се плете гладко Л. За наклоните на
регланите след 21,5см=40Р от лентата с плетеници Б се разпределят както следва:
24(27)30Б за дясната предница се изплитат и се оставят незавършени, следващите 6 Б за
първата ръкавна извивка се завършват, 48(54)60Б за гърба се изплитат и се завършват, 6
Б за втората ръкавна извивка се завършват и върху останалите 24(27)30Б се плете лява
предница гладко Л. За наклоните на регланите откъм ръкавната извивка 12(14)16х на
всеки 2-ри Р се прави по 1 подчертана свивка. Едновременно с това за вратната извивка
след 32,5см=60Р (34,5см=64Р) 36,5см=68Р от лентата плетеница от левия край се
завършват 1х5(6)7Б, след това още 2х на всеки 2-ри Р се прави по 1 подчертана свивка
и на следващия 2-ри Р между двете Кр. се прави 1 двойно нанизване (= 2 Б се вземат
заедно Л, 1 Б се изплита Л и взетите Б се нанизват върху нея); от последните свивки по
1 Б се отнася към вратната извивка и към наклона на реглана. След 36,5см=68Р
(39см=72Р) 41см=76Р от лентата плетеници останалите З Б се изплитат заедно Л и
конецът се промушва през последната Б. Дясната предница се плете огледално, като се
започва с 1 Р, който Р е от ОС.
Накрая върху средните 48(54)60Б се плете гърба, като се започва с 1 Р, който Р е от ОС
и за наклоните на регланите от двете С 14(16)18х на всеки 2-ри Р се прави по 1
подчертана свивка. След 38см=70Р (40см=74Р) 42см=78Р от лентата плетеници
останалите 20(22)24Б се оставят незавършени за вратната извивка.
Ляв ръкав: 38(42)46Б в петролено и се плете ластик 9см=17Р, като след 1-вия Р от ОС
се спазва последователността на цветовете. Продължава се гладко Л в сиво. За
наклоните на регланите след 29см=54Р от ластика от двете С се свиват 1х3Б, след което
от дясната С още 14(16)18х на всеки 2-ри Р се прави по 1 подчертана свивка; след
44,5см=82Р (46,5см=86Р) 48,5см=90Р от ластика за вратната извика се свиват 1х3Б и
след 45,5см=84Р (47,5см=88Р) 49,5см=92Р останалите 2 Б се завършват.
Десен ръкав: Плете се огледално. Върху готовия ръкав на около 7см от ластика на
места по желание се бродират 3 „ледени кристала”.
Сглобяване: Първо се зашива лентата от пачуърк (края, където е завършена) към левия
край на лентата плетеници, при което лентата от пачуърк се набира, като се скъсява с
около 8(10)12см. Върху обръча от правите участъци на предниците в сиво се изваждат
по 90(94)98Б и се плете ластик, като от следващия Р от ЛС се спазва
последователността на цветовете, започвайки с петролено. След 2,5см=5Р височина на
бието се плете още 3 Р плетка „шнур” в сиво. Зашиват се регланните шевове, както и
страничните и ръкавните шевове. Върху обръча в сиво от вътрешната С на тесните
участъци на биетата върху предниците и от деколтето и съответния ръкав се изваждат
29(30)31Б, към тях се прибавят оставените незавършени 20(22)24Б от гърба и съответно
още 29(30)31Б от другата С. Върху всичките 78(82)86Б се плете ластик за яката като от
1-вия Р от ЛС се спазва последователността на цветовете, започвайки с петролено.
Указание: Лицевата С на яката е от вътрешната С и се пада отгоре след обръщането й.
За разширяването след 4см=7Р височина на яката на следващия Р от ЛС (=от горната С
на яката) след Кр. и 1 Л 18(19)20х преди всяко лицево „ребро” и 1х преди последната
лицева Б от напречния конец на долния Р се изважда по 1 О обърната, която по-нататък
се плете гладко О =97(102)107Б. След 19см=35Р височина на яката с ново кълбо в сиво
от десния страничен при носенето участък на яката се изваждат нови 28Б, върху които
се продължава мотива, същото се прави и за левия при носенето участък. Върху
всичките 154(158)164Б се плетат 3 Р плетка „шнур” в сиво. В долния край на жилетката
се нанизват ресни в първата и там нататък през една Б. За всяка ресна се отрязват по
един конец с дължина 30 см от петролено и един от сиво, сгъват се на дву и с помощта
на една кука се прикрепят. Накрая с ножица ресните се изравняват.

-1Л
-1О
- 1 наметка
- 2 Б се изплитат Л заедно
- Единично нанизване: 1 Б се взема Л, следващата се изплита Л и после първата се
нанизва върху нея
- 3 Б се изплитат Л заедно
- Кръстосване на 10 Б надясно: 5 Б на спомаг. игла зад плетивото, 5 Б
се изплитат Л и после Б от спомаг. игла се изплитат също Л
- Кръстосване на 10 Б наляво: 5 Б на спомаг. игла пред плетивото, 5 Б
се изплитат Л и после Б от спомаг. игла се изплитат също Л

Sabrina 1/2011, модел 10 от стр. 11
Пуловер с „рошав” ефект
Размер: 34/36 (38) 40/42)
Материал: 400 (450) 500 г наситено розова гладка прежда с дебелина 100г/240м и 250
(300) 300 г цикламена прежда с реснички при дебелина 100г/180м, бързоплетящи игли
№ 3 и 4, обръч № 3.
Ластик с игли № 3 и гладката плежда: 1 Л, 1 О се редуват непрекъснато.
Гладко Л: При Р от ЛС се плете Л, при Р от ОС се плете опъково.
Основна плетка с игли № 4 норвежка техника и двата вида прежда: Бр. на Б е кратен
на 10 + 2 Кр. Плете се гладко Л норвеждка техника с няколко гранки. Показани са
всички Р. Между двете Кр. MS се повтаря непрекъснато.
Проба: 25,5Бх29,5Р=10х10см.
Гръб: 102 (112) 122 Б с игли № 3 от гладката прежда и между двете Кр. се плете 10 см
ластик. Продължава се с основна плетка. За ръкавните извивки след 23см=68Р от
ластика от двете С се свиват 1х5 и после на всеки 2 Р още 5х1Б = 82(92)102Б. След
40,5см=120Р (42,5см=126Р) 44,5см=132Р от ластика всички Б се завършват, като
средните 42 (46) 50 Б образуват вратната извивка, а външните по 20(23)26Б влизат в
раменните шевове.
Предница: Плете се по същия начин, но с по-дълбоко деколте, като за тази цел след
32,5см=96Р (34,5см=102Р) 36,5см=108Р от ластика средните 30(34)38Б се завършват и
двете части се доплитат по отделно. За закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р
се завършват още 6х1 Б. При достигане дължината на гърба останалите по 20(23)26 Б се
завършват и влизат в раменните шевове.
Ръкав: 72(82)92 Б от гладката прежда и между двете Кр. се плете 10 см ластик.
Продължава се с основна плетка. За закръглението на ръкава след 31см=92Р от ластика
от двете С се свиват 1х5Б, след което на всеки 2 Р още 10х1 Б, на всеки 4 Р 2х1 и отново
на всеки 2 Р 8х1 Б (на всеки 2 Р 1х2, 20х1 и 1х2 Б) на всеки 2 Р 3х2, 16х1 и 3х2 Б. След
47см=138Р от ластика останалите 22(24)26Б се завършват.
Сглобяване: Зашиват се раменните шевове. За бието от деколтето върху обръча от
гладката прежда се изваждат 116(124)132Б и се плете ластик. След 4,5см височина на
ластика всички Б се завършват, каквито са. Прикачват се ръкавите, зашиват се
страничните и ръкавните шевове.
Гладка прежда
- Прежда с реснички
- 1 квадратче = 1 Б и 1 Р

Sabrina 1/2011, модел 13 от стр. 13 (и от корицата)
Жилетка
Размер: 38/40 (46/48)
Материал: 1200 (1300)г прежда при дебелина 100г/100м, бързо плетящи игли № 4,5 и
5,5, обръч № 4,5, една кука 4,5, както и 4 декоративни секретни копчета.
Плетеници-мрежа с игли № 4,5: Бр. на Б е кратен на 3+1+2 Кр. Започва се с 1 Кр., *1
О, 2 Б се кръстосват наляво (виж обяснението при схемата), след * се повтаря
непрекъснато, завършва се с 1 О и 1 Кр. В Р от ОС, Б се плетат, каквито са.
Плетеници с игли № 5,5: Бр. на Б е кратен на 18+1+2Кр. Плете се по сх. Показани са
само Р от ЛС. От ОС Б се плетат, каквито са. Започва се с 1 Кр., MS се повтаря
непрекъснато, завършва се с Б след MS и 1Кр. От 1-ви до 16-ти Р се повтарят
непрекъснато.
Проба: 20,5Бх20,5Р=10х10см.
Гръб: 93(111)Б и се плете 10см ластик от плетеници-мрежа. Продължава се само с
плетеници. Едновременно с това за разширението на ръкавите от ластика от двете С на
всеки 2-ри Р се наддават 10х1, 2х2, 2х4, 1х6, 1х8 и 1х12Б (11х1, 1х2, 2х3, 1х4, 1х6 и
1х10Б), които Б веднага се включват в плетката = 189Б. За наклоните при края на
ръкава след 17,5см=36Р от ластика от двете С се наддава 1х1 Б и после още 9х на всеки
4-ти Р (1х на вседващия 6-ти Р, 7х на всеки 4-ти Р и 1х на всеки 6-ти Р) отново по 1 Б,
която Б веднага се включва в плетката =209Б. За наклоните на ръкава/рамото след
36см=74Р (39см=80Р) от ластика от двете С се свиват 1х4, след това на всеки 2-ри Р
още 17 по 5 или по 4 Б последователно. Едновременно с това за вратната извивка след
49см=100Р (52см=106Р) от ластика средните 35Б се завършват и двете части се
доплитат по отделно. За закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се свиват 1х3,
1х2 и 1х1 Б. След 52,5см=108Р (55,5см=114Р) от ластика всички Б трябва да са
свършили.
Лява предница: 48(57)Б и се плете 10см ластик от плетеници-мрежа. . Продължава се
само с плетеници, като за първия размер се започва с 1 Кр., MS се изработва 2х,
завършва се с Б до стрелката и 1 Кр. Разширението на плетивото, края на ръкава и
раменния наклон от дясната С се плетат както при гърба. Едновременно с това за
извивката на деколтето след 47см=96Р (50см=102Р) от ластика от лявата С се
завършват 1х12Б и след това на всеки 2-ри Р още 1х6, 1х3, 1х2 и 2х1 Б.
Дясна предница: Плете се огледално.
Сглобяване: Зашиват се раменните и ръкавните шевове от горната С. От деколтето
върху обръча се изваждат 105Б и се плетат плетеници-мрежа. След 9см височина на
яката всички Б се завършват, каквито са. Края на предиците и края на яката се обточват
на една кука с 1 Р твърди Б и 1 Р рачешки Б (=твърди Б от ляво надясно). От краищата
на ръкавите се изваждат по 42(48)Б и се плете 14 см плетеници-мрежа. След това
всички Б се завършват, каквито са. Зашиват се страничните ръкавните шевове от
долната С. Равномерно разпределени се зашиват декоративните секретни копчета.
-1Л
-1О
- Кръстосване на 2 Б наляво: 1 Б на спомаг. игла пред плетивото, 1 Б се изплита Л и
после Б от спомаг. игла се изплита също Л
- Кръстосване на 2 Б надясно: 1 Б на спомаг. игла зад плетивото, 1 Б се изплита Л и
после Б от спомаг. игла се изплита също Л
- Кръстосване на 8 Б надясно: 4 Б на спомаг. игла зад плетивото, 4 Б се
изплитат Л и после Б от спомаг. игла се изплитат също Л
- Кръстосване на 8 Б наляво: 4 Б на спомаг. игла пред плетивото, 4 Б се
изплитат Л и после Б от спомаг. игла се изплитат също Л

Sabrina 1/2011, модел 15 от стр. 15
Цикламен пуловер без ръкави
Размер: 34/36 (40/42) 46/48
Материал: 450 (500) 550 г цикламена прежда при дебелина 100г/180м, бързоплетящи
игли и обръч № 4,5.
Ластик: 1 Л, 1 О, които се редуват непрекъснато
Плетка ромбове: Първоначално Бр. на Б е кратен на 21 + 2 Кр. Плете се по сх.
Показани са Р от ЛС. От ОС всички Б се плетат каквито са или както е указано,
лицевите обърнати Б и наметките се плетат О. Започва се с 1 Кр. и Б преди MS, MS се
повтаря непрекъснато, завършва се с Б след MS и 1 Кр. От 1-ви до 118 Р се изплитат 1х,
след това се повтарят още 1х от 95-ти до 98-ми (104-ти) 110-ти Р, но без страничните
наддавания = 122 (128) 134Р.
Проба при плетка ромбове: 23Бх28Р=10х10см.
Гръб: 86(107)128Б и между двете Кр. се плете ластик 6,5см. Продължава се с плетка
ромбове. За страничните наклони от ластика от двете С се наддава както е указано =
116(137)158Б. За раменните наклони след 42см=118Р(44,5см=124Р)46,5см=130Р от
ластика от двете С се свиват 1х14(17)20Б и на всеки 2-ри Р още 2х 14(17)20Б.
Едновременно с първото свиване за раменните наклони за вратната извивка се
завършват средните 24(27)30Б и двете части се доплитат по отделно. За закръглението
от вътрешната С на следващия 2-ри Р се свиват още 1х4Б. След 43,5см=122Р
(45,5см=128Р) 48см=134Р от ластика всички Б трябва да са свършили.
Предница: Плете се както при гърба, но с по-дълбоко деколте. За тази цел след
38,5см=108Р (40,5см=114Р) 43см=120Р от ластика средните 16(19)22 Б се завършват и
от вътрешната С на всеки 2-ри Р се свиват още 3х2 и 2х1 Б.
Сглобяване: Зашиват се раменните шевове. Върху обръча от деколтето се изваждат
84(86)92Б и се плете 6,5см ластик за поло яката. Накрая всички Б се завършват, каквито
са. Също върху обръча от горните 23(25)27см на предницата и гърба се вадят общо
108(116)124Б и за биетата се плете 6,5см ластик. Накрая всички Б се завършват,
каквито са. Зашиват се страничните и ръкавните шевове.
Схемата е на стр. 42.
Кройката е на стр. 35 долу в дясно.
P - Дребна оризова плетка: 1 Л, 1 О се редуват непрекъснато, като на всеки Р се
изместват с една, върху лицевата се плете опъкова и обратното
-1Л
-1О
- 1 Л обърната
- 1 наметка
- 2 Б се изплитат Л заедно
- Единично нанизване: 1 Б се взема Л, следващата се изплита Л и първата се нанизва
върху нея
- 1 Б се взема Л, 2 Б се изплитат Л заедно и първата се нанизва върху тях
- 1 бобче: от 1 Б се изваждат 3 Б (=1 Л, 1 наметка, 1 Л), плетивото се обръща, 3 Б се
изплитат О, плетивото се обръща, 3 Б се изплитат Л, плетивото се обръща, 3 Б се
изплитат О, плетивото се обръща, 3 Б се изплитат Л заедно
- Кръстосване на 3 Б надясно: 1 Б на спомаг. игла зад плетивото, 2 Б се изплитат
Л, след това Б от спомаг. игла се изплита дребна оризова плетка
- Кръстосване на 3 Б на ляво: 2 Б на спомаг. игла пред плетивото, 1 Б се изплита
дребна оризова плетка, след това Б от спомаг. игла се изплитат Л

- Кръстосване на 3 Б надясно: 1 Б на спомаг. игла зад плетивото, 2 Б се изплитат
Л, след това Б от спомаг. игла се изплита О
- Кръстосване на 3 Б на ляво: 2 Б на спомаг. игла пред плетивото, 1 Б се изплита
О, след това Б от спомаг. игла се изплитат Л
- Кръстосване на 4 Б надясно: 2 Б на спомаг. игла зад плетивото, 2 Б се изплитат
Л, след това Б от спомаг. игла се изплитат също Л
- Кръстосване на 4 Б на ляво: 2 Б на спомаг. игла пред плетивото, 2 Б се
изплитат Л, след това Б от спомаг. игла се изплитат също Л
- Кръстосване на 4 Б надясно: 2 Б на спомаг. игла зад плетивото, 2 Б се изплитат
Л, след това Б от спомаг. игла се изплитат О
- Кръстосване на 4 Б на ляво: 2 Б на спомаг. игла пред плетивото, 2 Б се
изплитат О, след това Б от спомаг. игла се изплитат Л
- Кръстосване на 5 Б надясно: 2 Б на първа спомаг. игла зад плетивото, 1 Б на
втора спомаг. игла зад плетивото, 2 Б се изплитат Л, след това Б от втората спомаг. игла
се изплита О и накрая Б от пъвата спомаг. игла се изплитат Л

Sabrina 1/2011, модел 16+17
Шапка и кръгъл шал
Материал: По 300 г лилав меланж и розов меланж при дължина на преждата
100г/350м, обръчи № 5,5 и 6,5, както и 5 куки № 6,5.
Внимание! Плете се винаги 2 ката, по един от двата цвята прежди.
Ластик кръгово: Бр. на Б е кратен на 4. Непрекъснато се повтарят по 2 О и 2 Л.
Плетка с изпусната Б кръгово: Бр. на Б е кратен на 8. Плете се по сх. Показани са
нечетните Р. В четните Р Б се плетат, каквито са, наметките се плетат Л. MS се повтаря
непрекъснато. От 1-ви до 14-ти Р се изплитат 1х, след което непрекъснато се повтарят
от 3-ти до 14-ти Р. Внимание! В края на мотива в последния нечетен Р (=13-тия или
съответно 7-мия Р от сх.) не се правят наметки.
Плетка за ластика кръгово: 1-ви Р: 1 О, 1 Л се редуват непрекъснато. 2-ри Р: *1 О, 1 Б
се взема О, като конеца преминава зад плетивото, след * се повтаря непрекъснато. 1-ви
и 2-ри Р се повтарят непрекъснато.
Проба: 13Бх17Р=10х10см.
Кръгъл шал
Размер: 68 см дължина, 40 см диаметър
Изпълнение: 104Б с обръч № 5,5 и се плете 5 см плетка за ластик. Преминава се на
обръч № 6,5 и плетка с изпусната Б. След 58см=98Р от ластика за горния ластик отново
се преминава на обръч № 5,5 и се плете 5см плетка за ластик. След това всички Б се
завършват каквито са.
Шапка
Диаметър на главата: 52см.
Изпълнение: 70Б върху 4 от 5-те куки (= 2х17 и 2х 18 Б на игла), свързва се в кръг и се
плете 5 см плетка за ластик, като в последния Р всяка опъкова Б с изключение на
последната се удвоява = 104 Б. Преминава се към плетка с изпусната Б. След 13см=22Р
от лестика Б се разпределят върху иглите по следния начин: Първите 3 Б (2 О и 1 Л) от
пъвата игла се изплитат върху 4-тата игла, след това върху 1-вата и 3-тата игла се
разпределят по 24 Б, а върху 2-рата и 4-тата игла по 28 Б и се плете ластик.
Едновременно с това (след 13см=22Р) в 1-вия кръгов Р се започва със свивките за
формообразуването на шапката както следва: 1-ва игла: единично нанизване (=1 Б се
взема Л, следващата се изплита Л и после първата се нанизва върху нея), 20 Б ластик, 2
Б лицево заедно; 2-ра игла: единично нанизване, 24 Б ластик, 2 Б лицево заедно; 3-та
игла: кактко 1-ва игла; 4-та игла: както 2-ра игла. Тези свивки се правят на всеки Р
докато на 1-ва и 3-та игла останат по 2 Б, а на 2-ра + 4-та игла съответно по 4 Б. През
тези Б се прекарва конеца от плетивото и се стяга.
-1Л
-1О
- 1 наметка
- 1 Б се изпуска и се разприда до лежащата долу наметка
- Без заначение при плетене.

Sabrina 1/2011, модел 21 от стр. 19
Нежна жилетка от тънък мохер
Размер: 36/38 (42/44)
Материал: 125(150)г светло жълта мохерна прежда при дебелина 25г/235м,
бързоплетящи игли и обръч № 7.
Гладко Л: При Р от ЛС се плете Л, при Р от ОС се плете О.
Плетка „плет”: Бр. на Б е кратен на 6 + 2 Кр. 1-ви Р (= Р от ЛС): плете се лицево. 2-ри
Р: Кр., *1 наметка, 1 О, след * се повтаря непрекъснато, Кр. 3-ти Р: Кр., *кръстосване
на 6 Б наляво (3 Б на спомаг. игла пред плетивото, като наметките се изпускат, 3 Б се
изплитат Л, като наметките също се изпускат, след което Б от спомаг. игла се изплитат
Л), след * се повтаря непрекъснато, Кр. 4-ти Р: плете се опъково. 5-ти Р: както 1-ви Р.
6-ти Р: като 2-ри Р. 7-ми Р: Кр., 3 Б се изплитат Л, като наметките се изпускат,
*кръстосване на 6 Б надясно (3 Б на спомаг. игла зад плетивото, като наметките се
изпускат, 3 Б се изплитат Л, като наметките също се изпускат, след което Б от спомаг.
игла се изплитат Л), след * се повтаря непрекъснато, 3 Б се изплитат Л, като наметките
се изпускат, Кр. 8-ми Р: плете се като 4-ти Р. От 1-ви до 8-ми Р се повтарят
непрекъснато.
Проба при гладко Л: 15 Бх23Р=10х10см; при плетка „плет”: 15 Бх15Р=10х10см.
Гръб: 124(136)Б и се плете гладко Л. За извивката при талията след 16,5см=38Р от
началото се маркира 13-тата(15-тата)Б от началото на Р, след това още 9х се маркира
всяка 11-та(12-та)Б, като Б на свивките. На следващия Р 10х всяка Б на свивките се
изплита с предходната Л заедно и тези свивки се повтарят още 5х на всеки 10-ти Р
=64(76)Б. За страничните наклони след 51,5кв=118Р от началото от двете С се надава
1х1 Б и после още 4х на всеки 4-ти Р се наддава още по 1 Б=74(86)Б. След 60см=138Р
от началото се продъллжава с плетка „плет”. За ръкавните извивки след 5,5см=8 Р от
края на гладко-лицевия участък от двете С се завършват 1х9Б=56(68)Б. След 24см=36Р
(26,5см=40Р) от края на гладко-лицевия участък, всички Б се завършват, като средните
26(28)Б образуват вратната извивка, а външните по 15(20)Б влизат в раменните шевове.
Лява предница: 63(69)Б и се плете гладко Л. За извивката на талията след 16,5см=38Р
от началото се маркира 10-тата(11-тата)Б от началото на Р, след това още 4х се маркира
всяка 11-та(12-та)Б, като Б на свивките. На следващия Р 5х всяка Б на свивките се
изплита с предходната Л заедно и тези свивки се повтарят още 5х на всеки 10-ти Р
=33(39)Б. Страничните наклони от дясната С се плетат както при гърба = 38(44)Б След
60см=138Р от началото се продъллжава с плетка „плет”. Едновременно с това от лявата
С се свива 1х1 Б и още 12х на всеки 2-ри Р и 1(2)х на всеки 4-ти Р отново по 1 Б.
Едновременно с това от дясната С ръкавната ръкавната извика се плете както при
гърба. При достигане дължината на гърба останалите 15(20)Б се завършват и влизат в
раменните шевове.
Дясна предница: Плете се огледално.
Ръкав: 38(44)Б и се плете плетка „плет”. За наклоните на ръкавите след 21,5см=32Р от
началото от двете С се наддава 1х1 Б и после още 4х на всеки 6-ти Р и 7х на всеки 4-ти
Р по 1 Б, която Б веднага се включва в мотива = 62(68)Б. След 61,5см=92Р от началото
всички Б се завършват.
Сглобяване: Зашиват се раменните шевове. За единият край на връзката върху обръча
се нанизват 62 Б, след това от скосената част на предницата се изваждат 28(32)Б, от
гърба 28(30)Б, отново от скосената част на предницата 28(32)Б и за втория край на
връзката още 62Б. Върху всичките 208(218)Б се плете гладко Л, като 1-вия Р е от ОС.
След 7,5см=17Р височина на яката/връзките всички Б се завършват Л. Прикачват се
ръкавите, като при рамото леко се набират, зашиват се страничните и ръкавните
шевове.
Кройката е на стр. 45 горе в дясно.

Sabrina 1/2011, модел 22 от стр. 20
Ажурена жилетка без закопчаване
Размер: 38/40 (46/48)
Материал: 200 (225)г светло сива прежда при дебелина 25г/100м, бързоплетящи игли
№7.
Ажур: Бр. на Б е кратен на 6 + 1 + 2 Кр. Плете се по сх. Показани са Р от ЛС. От ОС
всички Б и наметки се плетат О. Започва се с 1 Кр. и Б преди MS, MS се повтаря
непрекъснато, завъшва се с Б след MS и 1 Кр. От 1-ви до 12-ти Р се повтарят
непрекъснато.
Гладко Л: При Р от ЛС се плете лицево, при Р от ОС се плете опъково.
Проба: 13Бх18,5Р=10х10см.
Указание: Жилетката се плете през раменете наведнъж, като се започва от предниците.
Изпълнение: За лявата предница се започва с 57(63)Б и се плете ажур, като Кр. от
лявата С се плете гладко Л. За ръкава след 26см=48Р от началото от дясната С се
наддават 1х1, след 4 Р още 1х1, след това на всеки 2-ри Р 2х1, 2х2, 2х3, 1х10 и
1х24(18)Б, които Б веднага се включват в мотива = 105Б. От тук нататък Кр. от дясната
С (=края на ръкава) се плете също гладко Л. След 52см=96Р (55см=102Р) от началото
(=линията на рамото) от лявата С за оформането на деколтето се завършват 35 Б и
останалите 70 Б се оставят незавършени. Дясната предница се плете огледално. След
това Б от лявата и дясната предници (2х70 Б) се нанизват заедно, като между тях се
нанизват нови 25 Б и върху всичките 165 Б се изплита гърба, като се продължава ажура.
За оформянето на кройката след 15см=28Р (18см=34Р) от линията на рамото от двете С
се свиват 1х24(18)Б, след това на всеки 2 Р още 1х10р 2х3, 2х2 и 3х1 Б след което след
още 4 Р 1х1 Б =69(81)Б. След 52см=96Р (55см=102Р) от линията на рамото всички Б се
завършват.
-1Л
- 1 наметка
- 2 Б се изплитат Л заедно
- Единично нанизване: 1 Б се взема Л, следващата се изплита Л и после първата се
нанизва върху нея
- Двойно нанизване: 2 Б се вземат заедно Л, 1 Б се изплита Л и после взетите Б се
нани-зват върху нея

Sabrina 1/2011, модел 26 от стр. 24
Ажурен пуловер с прикачени джобове
Размер: 36/38 (40/42) 44/46
Материал: 175 (200) 200 г сива прежда при дебелина 25г/225м, бързоплетящи игли и
обърч №4.
Ажур: Бр. на Б е кратен на 8 + 1 + 2 Кр. Плете се по сх. Показани са всички Р от ЛС и
някои от Р от ОС. В непоказаните Р от ОС всички Б се плетат, каквито са. Започва се с
1 Кр., MS се повтаря непрекъснато, завършва се с Б след MS и 1 Кр. От 1-ви до 12-ти Р
се повтарят непрекъснато.
Гладко Л на Р: При Р от ЛС се плете Л, при Р от ОС се плете О; кръгово: плете се само
Л.
Проба при ажур: 22Бх27,5Р=10х10см; гладко Л: 19Бх29Р=10х10см.
Гръб: 115(123)131 Б и се плете ажур. За страничните наклони след 6,5см=18Р от
началото от двете С се свива 1х1 Б и после още 7х на всеки 12-ти Р още по 1 Б
=99(107)115Б. За ръкавните извивки след 61см=168Р (59см=162Р) 56,5см=156Р от
началото от двете С се свиват 1х2 и после на всеки 2 Р още 1х2 и 4х1 Б = 83(91)99Б.
След 83,5см=230Р от началото външните по 24(26)30 Б се завършват и влизат в
раменните шевове, а средните 35(39)39Б се оставят незавършени и образуват вратната
извивка.
Предница: Плете се по същия начин, но с V-образно деколте, като за тази цел след
50см=138Р от началото средната Б се завършва и двете части се доплитат по отделно.
За наклона на V-то от вътрешната С за 1-ия размер 9х на всеки 4-ти Р и 8х на всеки 6-ти
Р се свива по 1 Б; за 2-рия и 3-тия размер: 13х на всеки 4-ти Р и 6х на всеки 6-ти Р се
свива по 1 Б. При достигане височината на гърба останалите по 24(26)30Б се завършват
и влизат в раменните шевове.
Ръкав: 67 (75) 75 Б и се плете бие от ажур. След 15,5см=42Р от началото се
продължава гладко Л. Едновременно с това за наклоните на ръкавите от бието от двете
С 4х на всеки 20-ти Р (3х на всеки 26-ти Р) 6х на всеки 14-ти Р се наддава по 1 Б =
75(81)87Б. За закръглението на ръкава след 34,5см=100Р от бието от двете С се свиват
1х3(4)4Б, след това на всеки 2-ри Р 3х2, 10х1, 2х2, 1х3 и 1х4 Б (1х3, 3х2, 9х1, 2х2, 1х3 и
1х4) 1х4, 1х3, 3х2, 8х1, 2х2, 1х3 и 1х4 Б. След 47см=136Р от бието останалите 15Б се
завършват.
Джобове (изработват се 2х): 21 Б и се плете гладко Л. Едновременно с това за
закръгленията отстрани от началото от двете С на всеки 2-ри Р се наддават 1х3, 4х2 и
1х1 Б = 45 Б. След 16см=46Р от началото всички Б се завършват, като при
завършването се правят 3 гънки и ширината се събира до 11 см. От края на
завършването се нанизват 21 Б и се плете бие от 4 см гладко Л. Накрая всички Б се
завършват. Бието се сгъва на две навътре и се зашива.
Сглобяване: Зашиват се раменните шевове. За бието около деколтето се нанизват
оставените незавършени Б от гърба 35(39)39 и към тях се изваждат от предницата още
90(94)94 Б и върху всичките 125(133)133Б се плете гладко Л. След 3 см височина на
бието всички Б се завършват. Бието се обърща навътре и се зашива. Прикачват се
ръкавите, зашиват се страничните и ръкавните шевове. Накрая се прикрепят джобовете.
-1Л
-1О
- 1 наметка
- 5 Б се изплитат Л заедно
- От 1 Б се изваждат 3 Б (1 Л, 1 Л обърната, 1 Л)
- Без значение при плетене

Sabrina 01/2011, модел 27 от стр. 25
Квадратен шал
Размер: около 115х115см (включително края от пико, който се плете на една кука)
Материал: 350г бежова прежда при дебелина 100г/280м, 5 куки и обръч № 5, една кука
№ 4,5.
Ажур (първоначално върху 8Б): Плете се по сх. кръгово. Показани са само нечетните Р.
В четните Р всички Б и наметки се плетат лицево. Показаниат на сх. MS (в началото = 2
Б) общо се плете 4х, като във всеки нечетен Р, както е показано, се наддават по 2 Б на
MS поради наметките съответно след и 1-вата и преди последната Б в MS = 8 наметки
на Р. От 1-ви до 50-ти Р се изплитат 1х, след което се повтарят от 39-ти до 50-ти Р, като
мотивът по аналогия се разширява от двете С, поради продължаването с наметките.
Наддадените Б както и преди се включват в мотива.
Гладко Л на Р: Винаги се плете Л.
Пико: Прави се бримка и се изплита 1 въздушна Б като заместител на 1-вата Б, *1
въздушна Б, 1 пико (= 3 въздушни Б, 1 твърда Б в 1-вата въздушна Б), 1 въздушна Б,
прескачат се 2 Б от края на плетивото, 1 верижна Б в следващата Б на края на
плетивото, след * се повтаря непрекъснато и се завършва с 1 верижна Б в началната
въздушна Б.
Проба при ажура: 13Бх26Р=10х10см (премерено в посоката на плетене). Указание:
Задължително при този шал е да се направи проба и да бъдат спазени размерите, за да
се получи квадрат. Ако не се получава, евентуално променете номера на иглите.
Изпълнение: Започва се от средата. Стрелките върху кройката показват посоката на
плетене. Започва се с 8 Б върху 5-те куки, които веднага се свързват в кръг и се плете
ажур. След 1-вия Р върху иглите има 16 Б. След няколко Р се преминава към обръча.
След 19 см=50Р от началото върху иглите има 208Б. След 57см=148Р от началото Б
стават 600. Изплитат се още 2 кръгови Р лицево, като не се правят повече наддавания.
След 57,5см=150Р от началото всички Б се завършват Л.
Обточване: Външният край на шала се обточва на една кука с пико, като преди и след
всеки ъгъл се прехвърля само по 1 Б. Внимавайте краищата да не се съберат при
обточването. Ако това се случи, евентуално преминете към един номер по-дебела игла
за плетене.
-1Л
- 1 наметка
- 2 Б се изплитат Л заедно
- Единично нанизване: 1 Б се взема Л, следващата се изплита Л и после първата се
нанизва върху нея
- Двойно нанизване: 2 Б се вземат Л заедно, следващата се изплита Л и после
първите 2 се нанизват върху нея
- От напречния конец на долния Р се изважда 1 Л обърната

