Sabrina 4/2011, модел 4 от стр. 7
Жилетка с интересна яка
Размер: 36/38 (40/42) 44/46
Материал: 400 (450) 500г ментово зелена прежда при дебелина на преждата 100г/250м,
бързоплетящи игли № 3 и 3,5, както и една кука № 3,5.
Гладко О с игли № 3: При Р от ЛС се плете опъково, при Р от ЛС се плете лицево.
Всички други плетки се плетат с игли № 3,5. Гладко Л на Р: При Р от ЛС се плете Л,
при Р от ОС се плете опъково; при кръгово плетене: всеки Р се плете Л.
Ажур: Бр. на Б в участъка от 2-рия до 7-мия Р е кратен на 14 + 2 Кр. По-нататъшните
изчисления се отнасят за този Бр. на Б. В 8-мия и 1-вия Р Бр. на Б е кратен на 16+2 Кр.
Това в текста не се взема под внимание. Плете се по сх. Показани са само Р от ЛС. От
ОС Б се плетат, каквито са, наметките се плетат О. Между 2-те Кр. MS се повтаря
непрекъснато. От 3-ти до 8-ми Р се изплитат 1х, след което са повтарят непрекъснато от
1-ви до 8-ми Р.
Проба при гладко Л: 21,5Бх29,5Р=10х10см; при ажур: 24Бх26Р=10х10см.
Гръб: 84(94)104Б и се плете бие от 1,5см=4Р гладко О, като в последния Р равномерно
разпределени се наддават 10Б =94(104)114Б. Продължава се гладко Л. Едновременно с
това за страничните наклони от двете С 4х на всеки 14-ти (16-ти) 18-ти Р се наддава по
1 Б =102(112)122Б. За ръкавните извивки след 22см=64Р (24см=70Р) 26см=76Р от бието
от двете С се свиват по 3 Б и на всеки 2-ри Р още 2х2, 2х1 и на следващия 4-ти Р още
1х1 Б = 82(92)102Б. За раменните наклони след 39,5см=116Р (43,5см=128Р)
47,5см=140Р от бието от двете С се свиват 6(8)10Б и на всеки 2-ри Р още 3х6(7)8Б.
Едновременно с 1-вата свивка за раменните наклони за вратната извивка се завършват
средните 24 Б и вяка страна се доплита по отделно. За закръглението от вътрешната С
на всеки 2-ри Р се свиват още 1х3 и 1х2 Б. След 41,5см=122Р (45,5см=134Р)
49,5см=146Р от бието всички Б трябва да са свършили.
Лява предница: 25(30)35Б и се плете бие от 1,55см=4Р гладко О, като в последния Р
равномерно разпределени се наддават 5Б =30(35)40Б. Плете се гладко Л. Наддаванията
за страничните наклони, свивките за ръкавната извивка и раменните наклони от дясната
С са както при гърба. При достигане дължината на гърба всички Б трябва да са
свършили.
Дясна предница: Плете се огледално.
Ръкав: 72(72)86Б и се плете 2 см=6Р гладко О, след което се продължава с ажур.
Едновременно с това при 2-рия и 3-тия размер за наклоните на ръкавите от бието от
двете С 5х на всеки 20-ти Р и съответно 3х на всеки 30-ти Р се наддава по 1 гладко Л Б
=72(82)92Б. За закръглението на ръкава след 43см=112Р от бието от двете С се
завършва по 1 Б и на всеки 2-ри Р още 14х1, 2х2 и 1х3Б. След 57см=148Р от бието
останалите 28(38)48Б се завършват.
Завършване: За шал-яката върху обръча от половината на вратната извивка и от
вертикалната част на лявата предница се изваждат 112(120)128Б, след което се нанизват
нови 210(226)242 Б и от дясната вертикална част на предницата и от другата половина
на вратната извивка се изваждат нови 112(120)128Б =434(466)498Б. Плете се кръгово
гладко Л. След 14см=42Р височина на бието всички Б се завършват Л. Прикачват се
ръкавите, зашиват се страничните и ръкавните шевове. Когато се облече жилетката,
шал-яката се навива още веднъж около врата.
-1Л
-1О
- 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 заедно Л и първата се нанизва върху тях
- Без значение при плетене.

Sabrina 4/2011, модел 5 от стр. 7
Жилетка с плетка-мрежа
Размер: 36 (40/42) 44/46
Материал: 650 (700) 750 г светло зелена прежда с дебелина 100г/200м, бързоплетящи
игли № 3,5 и 4, както и една кука № 3,5, три копчета.
Плетка-мрежа с игли № 4: Бр. на Б е кратен на 6 +1 +2 Кр. Плете се по сх. Показани са
само Р от ЛС. От ОС Б се плетат, каквито са, 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
8-ми Р се повтарят непрекъснато.
Гладко Л с игли № 3,5: При Р от ЛС се плете лицево, при Р от ОС се плете опъково.
Проба при плетка-мрежа и игли №4: 19Бх27,5Р=10х10см; при гладки Л с игли № 3,5:
21Бх30,5Р=10х10см.
Гръб: 99(111)123Б и игли № 4 и се плете 1 Р лицево, който Р е от ОС и по-нататък не се
взема под внимание. Продължава се с плетка-мрежа. След 41см=112Р от началото се
преминава към игли № 3,5 и гладко Л, като в 1-вия Р равномерно разпределени се
свиват 9 Б = 90(102)114Б. За страничните наклони от смяната на мотивите от двете С 3х
на всеки 10-ти(8-ми)6-ти Р се наддава по 1 Б =96(108)120Б. За ръкавните извивки след
13см=40Р (10см=30Р) 7см=20Р от смяната на мотивите от двете С се свиват 1х4Б и
после на всеки 2-ри Р се свиват още 2х2 и 5х1 Б =70(82)94Б. За вратната извивка след
29см=88Р от смяната на мотивите средните 24(30)36Б се завършват и двете части се
доплитат по отделно. За закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се свиват още
1х2 и 1х1Б. Едновременно с това за раменните наклони след 29,5см=90Р от смяната на
мотивите от двете С се свиват 1х6(7)8Б и после на всеки 2-ри Р още 2х7(8)9Б. След
31см=94Р от смяната на мотивите всички Б трябва да са свършили.
Лява предница: 51(57)63 Б и се спазва последователността на плетките както при
гърба, като при смяната в 1-вия гладко-лицев Р равнимерно разпределени се свиват 4 Б
= 47(53)59Б. Едновременно с това за наклона на предниците при деколтето от смяната
на плетките от лявата С 17х последователно на всеки 4-ти и 6-ти Р (20х на всеки 4-ти Р)
23х на всеки 4-ти Р се свива по 1 Б. Страничния наклон, ръкавната извивка и раменния
наклон от дясната С се правят както при гърба. При достигане дължината на гърба
всички Б трябва да са свършили.
Дясна предница: Плете се огледално.
Ръкав: 63(75)87Б и се плете 1 Р лицево от ОС. Продължава се с плетка-мрежа. За
закръглението на ръкава след 27,5см=76Р от началото от двете С се свиват 1х 3(4)5Б и
след това на всеки 2-ри Р още 3х2, 11х1, 1х2 и 1х3 Б (1х3, 3х2, 10х1, 1х2 и 1х4 Б) 1х4,
1х3, 3х2, 9х1, 1х3 и 1х4 Б. След 40см=110Р от началото останалите 13(17)19Б се
завършват.
Завършване: Зашиват се раменните шевове. Прикачват се ръкавите, като леко са
набират. Зашиват се страничните и ръкавните шевове. Деколтето, предниците и долния
край на жилетката се обточват с по 2 Р твърди Б, като по ъгълчетата се бодва 3 пъти на
едно и също място. Едновременно с това в 1-вия Р на дясната предница се изработват 3
илика, както следва: 2 Б се прескачат с 2 въздушни Б и на следващия Р върху тях се
изплитат 2 твърди Б. Най-горния илик е на 1 см от края на плетката-мрежа, а
останалите са на разстояние по 8 см. Долния край на ръкавите се обточва също с по 2 Р
твярди Б като дължината на оплетката трябва да е 22(28)34см. Прави се шнур с
дължина 180 см и се нанизва в последния Р на плетката-мрежа.
-1Л
-1О
- 1 наметка

- Единично нанизване: 1 Б се взема Л, следващата се изплита Л и после първата се
нанизва върху нея
- 2 Б се изплитат О заедно
- 1 Б се взема Л, следващите 2 Б се изплитат Л заедно и после първата се нанизва
върху тях
- 3 Б се изплитат О заедно

Sabrina 4/2011, модел 6 от стр. 8
Болеро с бордюр от рюшове
Размер: 34/36 (38/40) 42/44
Материал: 750 (800)850 г светло сива прежда при дебелина на преждата 100г/210м,
бързоплетящи игли и обръч с по-голяма дължина на кордата № 3,5.
Гладко Л на Р: При Р от ЛС се плете лицево, при Р от ОС се плете опъково; при
кръгово плетене: плете се само Л.
Гладко О на Р: При Р от ЛС се плете опъково, при Р от ОС се плете лицево; при
кръгово плетене: плете се само О.
Основна плетка: Бр. на Б е кратен на 10 + 5 + 2 Кр. Плете се по сх. Показани са всички
Р. Започва се с 1 Кр., MS се повтаря непрекъснато, завършва се с Б след MS, Кр. От 1ви до 8-ми Р се повтарят непрекъснато.
Проба при основната плетка: 23Бх31Р=10х10см; гладко Л: 20,5Бх32Р=10х10см.
Гръб: 97(107)117Б и се плете 1 Ропъково, който Р е от ОС и по-нататък не се взема под
внимание. Продължава се с основна плетка. За ръкавните извивки след 45см=140Р
(43см=134Р) 41см=128Р от началото от двете С се свиват 1х3Б и на всеки 2-ри Р още
2х2, 2х1, после на всеки 4-ти Р още 2х1 Б = 75(85)95Б. За раменните наклони след
63см=196Р (65см=202Р) 67см=208Р от началото от двете С се свиват 6(8)10Б и на всеки
2-ри Р още 3х7(8)9Б. Едновременно с 1-вата свивка за раменните наклони за вратната
извивка се завършват средните 11 Б и всяка страна се доплита по отделно. За
закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се свиват още 1х3 и 1х2Б. След
65см=202Р (67см=208Р) 69см=214Р от началото всички Б трябва да са свършили.
Лява предница: 12(17)22Б и се плете 1 Р опъково, който Р е от ОС, след което се
преминава към основна плетка: Кр., 1(1)2х се изплита MS, 1х се изплитат първите 0(5)0
Б на MS, Кр. Едновременно с това за зъкрглението на болерото от самото начало от
лявата при плетенето страна на всеки 2-ри Р се нанизват нови 1х6, 2х3, 2х2 и 8х1 Б след
това на всеки 4-ти Р още 2х1 Б, които нови Б веднага се включват в мотива =38(43)48Б.
Свивките за ръкавната извивка и раменните наклони от дясната С се правят както при
търба. При достигане дължината на гърба всички Б трябва да са свършили.
Дясна предница: Плете се огледално.
Ръкав: 50(60)60 Б и се плете бие 2см=6Р гладко О, като в последния Р равномерно
разпределени се наддават 7 Б = 57(67)67Б. Продължава се с основна плетка.
Едновременно с това за наклоните на ръкавите от бието от двете С 5х на всеки 24-ти Р
(5х на всеки 24-ти Р) 9х на всеки 14-ти Р се наддава по 1 Б, която Б веднага се включва
в плетката = 67(77)85Б. За закръглението на ръкава след 43,5см=134Р от бието от двете
С се свиват по 2 Б и на всеки 2-ри Р още 6х1, после на всеки 4-ти Р още 2х1 и пак на
всеки 2-ри Р 7х1, 1х2 и 2х3 Б. След 57см=176Р от началото останалите 17(27)35Б се
завършват.
Завършване: Зашиват се раменните и страничните шевове. За бордюра-рюш от
вратната извика върху гърба, от краищата на предниците и долните краища на болерото
върху обръча се изваждат 372 (384) 396 Б и се плете кръгово гладко Л. Началото на Р е
средата на гърба. Едновременно с това за разширяването на рюша в 1-вия Р преди и
след всяка 31-ва (32-ра) 33-та Б се прави по 1 наметка = 24 наддадени Б. Тези
наддавания се правят във всеки нечетен кръгов Р, а в четните Р, наметките се плетат Л.
След 13см=42Р височина на бието върху обръча има 876(888)900Б. И сега върху
всичките Б се плете оп 0,5см=2 кръгови Р опъково, след което всички Б се завършват Л.
Зашиват се ръкавните шевове.
-1Л
-1О

- 1 Б се взема О, като конеца се прекарва пред плетивото
- Кръстосване на 3 Б на ляво: 1 Б на спомаг. игла пред плетивото, 2 Б се изплитат
Л и после Б от спомаг. игла се изплита също Л

Sabrina 4/2011, модел 15 от стр. 17
Рокля с рюш около врата
Размер: 34/36 (42/44)
Материал: 500 (600)г бежова прежда и по 150(200)г лилаво-червено и бежово-кафяво
при дебелина на преждата 100г/220м, бързоплетящи игли и обръч № 4, една кука № 3,5.
Ажур: Бр. на Б е кратен на 18+1+2Кр. Плете се по сх. 1. Показани са само Р от ЛС. От
ОС всички Б се плетат, каквито са, 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 32-ри Р се
повтарят непрекъснато.
Мотив на вълнички: Бр. на Б е кратен на 18 + 2 Кр. Плете се по сх. 2. Показани са
само Р от ЛС. От ОС всички Б и наметки се плетат О. Между двете Кр. MS и от 1-ви до
4-ти Р се повтарят непрекъснато. При свивките и наддаванията внимавайте, наметките
и заедно изплетените Б да са еднакъв брой.
Гладко Л кръгово: Винаги се плете Л.
Последователност на лентите: *2 Р се плете бежово, 4 Р лилаво-червено, 2 Р бежово, 4
Р бежово-кафяво, след * се повтаря непрекъснато.
Проба при ажура: 20Бх24Р=10х10см; при вълничките: 21Бх21,5Р=10х10см.
Гръб: 111(129)Б в бежово и се плете 1 Р лицево, който Р е от ОС и който по-нататък не
се взема под внимание. Продължава се с ажур. След 53,5см=128Р от началото се
продължава с мотив на вълнички, като се спазва последователността на лентите, като в
1-вия Р равномерно разпределени се свиват 19Б =92(110)Б. За ръкавните извивки след
19,5см=42Р от смяната на мотивите от двете С се свиват 1х3Б и после на всеки 2-ри Р
още 2х2 и 2х1 Б = 74(92)Б. За вратната извивка след 32см=70Р (36см=78Р) от смяната
на мотивите средните 28(36)Б се завършват и двете части се доплитат по отделно. За
закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се свиват още 3х3 Б. След 36см=78Р
(40см=86Р) от смяната на мотивите останалите по 14(19)Б се завършват и влизат в
раменните шевове.
Предница: Плете се по същия начин, но с по-дълбоко деколте, като за тази цел още
след 25см=54Р (29см=62Р) от смяната на мотивите средните 10(18)Б се завършват и на
всеки 2-ри Р се свиват още 1х6, 1х4, 1х2 и 6х1 Б.
Ръкав: 57(75)Б в бежово и се плете 1 Р лицево от ОС. Продължава се с ажур. След
20см=48Р от началото продължава с мотив на вълнички, като се спазва
последователността на лентите, като в 1-вия Р равномерно разпределени се свиват 19Б
=38(56)Б. Едновременно с това за наклоните на ръкавите от смяната на мотивите от
двете С 1 х на следващия 4-ти Р и после още 9х на всеки 6-ти Р се наддава по 1 Б, която
Б веднага се включва в мотива =58(76)Б. За закъргалението на ръкава след 29см=62Р от
смяната на мотива от двете С се свиват 1х3Б и после на всеки 2-ри Р още 1х2, 15х1 и
1х2 Б (1х2, 12х1, 2х2 и 2х3Б). След 45,5см=98Р от смяната на мотивите останалите
14(22)Б се завършват.
Завършване: Зашиват се раменните шевове. Деколтето се обточва на една кука с 1 Р
твърди Б в бежово. След това от този Р върху обръча се изваждат 88(104)Б също в
бежово и се плете гладко Л, като началото на Р се маркира. Едновременно с това за
образуването на рюша от началото 7х на всеки 2-ри Р се наддават по 44(52)Б
равномерно разпределени както следва: във 2-рия Р след всяка 2-ра Б се изважда по 1 Л
обърната от напречния конец на долния Р, в 4-тия Р след всяка 3-та Б се изважда по 1 Л
обърната от напречния конец на долния Р, в 6-тия Р след всяка 4-та и т.н. След 14 Р от
началото на рюша върху иглите трябва да има 396(468)Б. След това се плете още 1 Р
без наддавания и на следващия Р всички Б се завършват Л. Прикачват се ръкавите,
зашиват се страничните и ръкавните шевове.

-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
- 1 Б се взема Л, следващите 2 Б се изплитат Л заедно и после първата се нанизва
върху тях

Sabrina 4/2011, модел 16 от стр. 16
Дълъг пуловер с волан
Размер: 38/40 (48/50)
Материал: 650 (750)г бордо прежда при дебелина 100г/220м, бързиплетящи игли и
обръч ADDI № 5, ADDI една кука № 4,5, едно копче с диаметър около 2 см.
Гладко О: При Р от ЛС се плете опъково, при Р от ОС се плете лицево.
Годета А (първоначално се започва с 9 Б): Плете се по сх. 1. Показани са всички Р от
ЛС. От ОС всички Б се плетат О. 1-ви + 2-ри Р се изплитат 8х (=16Р), след това от 17-ти
до 36-ти Р се изплитат 1х, като свивките се правят, както е указано в сх.
Годета В (първоначално се започва с 11 Б): Плетат се като годета А на по сх. 2.
Годета С (първоначално се започва с 13 Б): Плетат се като годета А на по сх. 3.
Листенца: Бр. на Б е кратен на 16 + 1 + 2 Кр. Плете се по сх. 4. Показани са всички Р от
ЛС. От ОС всички Б се плетат, каквито са, 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 20ти Р се изплитат 1х, след което се повтарят непрекъснато от 7-ми до 20-ти Р. Указание:
Воланът с годетата преминава в мотива на листенца. За прегледност връхчетата на
годетата и гладко-опъковите Б са дадени под сх. на листенцата.
Гладко Л: При Р от ЛС се плете лицево, при Р от ОС се плете опъково.
Проба: Гладко О с годе и гладко Л: 18Бх25Р=10х10см; при листенцата:
17Бх21Р=10х10см. Указание: При носенето дрехата провисва малко. Пробите са
измерени, когато дрехата е в хоризонтално положение.
Гръб: 199(231) Б и се плете 1 Р лицево, който Р е от ОСи по-нататък не се брои. След
това се започва воланът, като се плете при следното разпределение: Кр., 9 Б годе А, 4 Б
гладко О, *11Б годе Б, 4 Б гладко О, 13 Б годе С, 4 Б гладко О, след * се повтаря още
4(5)х, завършва се с 11 Б годе В, 4 Б гладко О, 9 Б годе А, Кр. Поради свивките в
годетата след 35 Р върху иглите има 99(115)Б. След 14,5см=36Р от началото се
преминава към плетка с листенца, като спазвайте указанието към обяснението на
плетката. За извивката на талията след 16см=34Р от края на волана от двете С се свива
1х1 Б и после още 4х на всеки 6-ти Р и 3х на всеки 4-ти Р още по 1 Б =83(99)Б.
Внимавайте в един и същи мотив броя на наддаванията да е равен на броя на
свиванията. За ръкавните извивки след 46,5см=98Р от края на волана от двете С се
свиват 1х3Б и на всеки 2-ри Р още 2х2 и 1х1 Б = 67(83)Б. За вратната извивка след
61см=128 Р (66см=138Р) от края на волана средните 15 (19)Б се завършват и двете
части се доплитат по отделно. За закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се
свиват още 1х4 и 2х3Б. След 64,5см=136Р (69,5см=146Р) от края на волана останалите
по 16(22)Б се завършват.
Предница: Плете се като гърба, но с шлиц и по-дълбоко деколте. За шлица след
46,5см=98Р (49,5см=104Р) от края на волана средната Б се свива и двете части се
доплитат по отделно. За извиката на деколтето след 54см=114Р (59см=124Р) от края на
волана от вътрешната С се свиват 1х2(4)Б и на всеки 2-ри Р още 1х3, 3х2 и 6х1Б.
Останалите 16(22)Б при достигане дължината на гърба се завършват и влизат в
раменните шевове.
Ръкав: Воланчето се изплита в последствие. 35 (51)Б и се плетат листенца. За
наклоните на ръкавите от началото 8х на всеки 8-ми Р се наддава по 1 Б, като тази Б
веднага се включва в мотива = 51(67)Б. За закръглението на ръкава след 33,5см=70Р от
началото от двете С се свиват 1х3Б, след това още 1х2, 14х1, 1х2 и 1х2(3)Б. След
50,5см=106Р от началото останалите 5(19)Б се завършват.
Завършване: Зашиват се раменните шевове. Краищата на шлица и деколтето се
обточват на една кука с по 1 твърда Б. Върху обръча от изплетените на една кука Б от
вътрешната С се изваждат 123(131)Б и се плете гладко Л, като се започва с 1 Р, който Р

е от ОС. За оформянето на волана 4х на всеки лицев Р се наддава, както следва: 1-ви Р
на наддаванията: Кр., 1 Л, *от напречния конец на долния Р се изважда 1 Л обърната, 2
Л, след * се повтаря непрекъснато, Кр. = 183(195)Б. 2-ри Р на наддванията: Кр., 2 Б се
изплитат Л, *от напречния конец на долния Р се изважда 1 Л обърната, 3 Л, след * се
повтаря непрекъснато, 2 Л, Кр. = 242(258)Б. 3-ти Р на наддаванията: Кр., 3 Б се
изплитат Л, *от напречния конец на долния Р се изважда 1 Л обърната, 4 Л, след * се
повтаря непрекъснато, 1 Л, Кр. = 301(321)Б. 4-ти Р на наддаванията: Кр., 4 Л, *от
напречния конец на долния Р се изважда 1 Л обърната, 5 Л, след * се повтаря
непрекъснато, Кр. = 360(384)Б. След 3 см=8Р височина на рюша всички Б се завършват
О. Върху обръча от долния край на ръкава се изваждат 35(51)Б от външната С и се
плете рюш гладко Л, като се наддава със същия ритъм както при деколтето. След
3см=8Р височина на рюша постигнатите 96(144)Б се завършват О. Прикачват се
ръкавите, зашиват се страничните и ръкавните шевове. В горния десен край на шлица
се изплита синджирче на една кука за гайката на копчето. Копчето се зашива от лявата
страна на шлица.
-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
- Изплитане на 3 Б заедно с нанизване: 1 Б се взема Л, следващите 2 Б се изплитат
заедно Л и после първата се нанизва върху тях

Sabrina 4/2011, модел 18 от стр. 19
Бяла ажурена жилетка
Размер: 38/40 (44/46)
Материал: 400 (500) г бяла прежда с дебелина 100г/250м, бързоплетящи игли № 3,5 и
една кука № 3, както и едно копче.
Ажур: Бр. на Б е кратен на 8+3+2 Кр. Плете се по сх. Показани са само 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, завършва се с Б след MS и 1 Кр. От 1-ви до 56-ти Р се изплитат 1х, след
което се повтарят непрекъснато от 9-ти до 56-ти Р.
Проба: 23,5Бх31Р=10х10см.
Гръб: 117(133)Б и се плете 1 Р лицево, който Р по-нататък не се взема под внимание.
Продължава се с ажур. За ръкавните извивки след 27см=84Р от началото от двете С се
свиват 1х2Б и после на всеки 2-ри Р още 5х2 и 1х1 Б =91(107)Б. За вратната извивка
след 42,5см=132Р (46см=142Р) от началото се завършват средните 33(39)Б и двете
части се доплитат по отделно. За закъргалението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се
свиват още 1х4 и 2х3 Б. След 45см=140Р (48,5см=150Р) от началото останалите по
19(24) Б се завършват и влизат в раменните шевове.
Лява предница: 61(69) Б и се плете 1 Р лицево. Продължава се с ажур. Ръкавната
извивка от дясната С се прави както при гърба = 48(56)Б. За деколтето след 36см=112Р
(39,5см=122Р) от началото от лявата С се свиват 1х9 Б и след това на всеки 2-ри Р още
1х4, 2х3, 2(5)х2 и 6(3)х1 Б. При достигане дължината на гърба останалите по 19(24)Б се
завършват и влизат в раменните шевове.
Дясна предница: Плете се огледално.
Ръкав: 77(93)Б и се плете 1 Р лицево. Продължава се с ажур. За наклона на ръкава след
38см=118Р от началото от двете С се наддава 1х1 Б и 3х на всеки 4-ти Р по 1 Б, която Б
веднага се включва в плетката = 85(101)Б. За лекото закръгление на ръкава след
43см=134Р от началото от двете С се свиват 1х2Б и после на всеки 2 Р още 7х1 и 1х2 Б.
След 49см=152Р от началото останалите 63(79)Б се завършват.
Завършване: Всички части се навлажняват, опъват и се изсушават. Зашиват се
раменните шевове. Прикачват се ръкавите, зашиват се страничните и ръкавните
шевове. Деколтето и правите участъци на предниците първоначално се обточват с 1 Р
твърди Б. После върху този Р, както и върху долния край на жилетката се изплита 1 Р
рачешки Б (=твърди Б от ляво на дясно). Краищата на ръкавите се обточват също с по 1
Р рачешки Б. За гайката за копчето върху дясната предница в началото на деколтето се
изплитат 18 въздушни Б и върху тях се изплита 1 Р верижни Б. Копчето се зашива.
-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
- 1 Б се взема Л, следващите 2 Б се изплитат Л заедно и после първата се нанизва
върху тях

Sabrina 4/2011, модел 19 от стр. 20
Бял ажурен пуловер с реглан ръкави
Размер: 36/38 (40) 42/44
Материал: 450 (500) 550 г бяла прежда с дебелина 100г/250м, бързоплетящи игли и
обръч № 3,5.
Ластик: 1 Л, 1 О се редуват непрекъснато.
Ажур: Бр. на Б е кратен на 6+2 Кр. Плете се по сх. Показани са само Р от ЛС. От ОС
всички Б и наметки се плетат О. Две последователни наметки се изплитат като 1 О и 2
Л обърната. Между двете Кр. MS се повтаря непрекъснато, а също така от 1-ви до 16-ти
Р.
Подчертани свивки: В началото на Р: Кр. и 1 свивка с нанизване (= 1 Б се взема Л,
следващата се изплита Л и после първата се нанизва върху нея); в края на Р: 2 Б се
изплитат Л заедно и Кр.
Проба при ажура: 20Бх29Р=10х10см.
Гръб: 98(104)110Б и между двете Кр. се плете 6 см ластик. Преминава се към ажур. За
наклоните на регланите след 33см=96Р от ластика от двете С се свиват 1х6Б и после
още 19(22)25п на всеки 2-ри Р по 1 Б, като се прави подчертана свивка. Внимавайте, в
един и същи мотив броя на свивките и наметките да е еднакъв. След 47см=136Р
(49см=142Р) 51см=148Р от ластика останалите 48Б се оставят незавършени за вратната
извивка.
Предница: Плете се по същия начин.
Ръкав: 62(68)74 Б и между двете Кр. се плете 6 см ластик. Преминава се към ажур. За
наклоните на регланите след 33см=96Р от ластика се плете както при гърба. След
47см=136Р (49см=142Р) 51см=148Р от ластика останалите 12 Б се оставят незавършени
за оформането на деколтето.
Завършване: Оставените незавършени Б се нанизват върху обръча и върху всичките
120 Б кръгово се плете 3 см ластик, като в 1-вия Р всеки 2 последователни Кр. се
изплитат заедно както е според мотива = 116Б. След това Б се завършват каквито са.
Регланните шевове, както страничните и ръкавните шевове се зашиват последователно.
-1Л
- 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.

Sabrina 4/2011, модел 21 от стр. 21
Туника с ажури
Размер: 36/38 (40/42) 44/46
Материал: 350 (400) 450 г бяла прежда при дължина 100г/320м, бързиплетящи игли №
3,5 и една кука № 3.
За всички останали мотиви важи: Бр. на Б е кратен на 10+1+2 Кр. Показани са само Р от
ЛС. От опъковата С всички Б и наметки 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.
Ажур А: Плете се по сх. 1. От 1-ви до 24-ти Р се повтарят непрекъснато.
Ажур В: Плете се по сх. 2. От 1-ви до 16-ти Р се повтарят непрекъснато.
Ажур С: Плете се по сх. 3. От 1-ви до 16-ти Р се повтарят непрекъснато.
Проба при ажур А: 23Бх33,5Р=10х10см; при ажур В: 23Бх32Р=10х10см; при ажур С:
23Бх30Р=10х10см.
Гръб: 123 (133)143Б и се плете 1 Р лицево, който Р е от ОС. Продължава се с ажур А.
След 28см=94Р от началото се преминава към ажур В. Едновременно с това от мястото
на смяната на ажурите за страничните наклони от двете С 10х последователно на всеки
8-ми и 10-ти Р се свива по 1 Б =103 (113)123 Б. След 30см=96Р от мястото на смяната
на мотивите се преминава към ажур С. За ръкавните извивки след 9,5см=28Р
(7,5см=22Р) 5,5см=16Р от смяната на мотивите от двете С се свиват 1х4Б и после на
всеки 2-ри Р 1х3, 1х2 и 1х1 Б = 83(93)103Б. За вратната извивка след 22см=66Р от
смяната на мотивите средните 33(37)41Б се завършват и двете части се доплитат по
отделно. За закръглението от вътрешната С на всеки 2-ри Р се завършват още 1х3, 3х2 и
1х1 Б. След 26см=78Р от смяната на мотивите останалите по 15(18)21Б се завършват и
влизат в раменните шевове.
Предница: Плете се по същия начин, но с по-дълбоко деколте, като за тази цел още
след 18см=54Р от смяната на цветовете средните 23(27)31Б се завършват и на всеки 2ри Р се свиват още 1х4, 1х3, 2х2 и 4х1 Б.
Завършване: Зашиват се раменните и страничните шевове. Деколтето, както и
ръкавните извивки се завършват на една кука с 1 Р твърди Б и 1 Р пико, както следва: 1
твърда Б, *3 въздушни Б, 1 твърда Б в 1-вата въздушна Б, 1 Б се прескача, 1 твърда Б,
след * се повтаря непрекъснато, на мястото на последната твърда Б се завъшва с 1
верижна Б в 1-вата твърда Б.
-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
- 1 Б се взема Л, 2 Б се изплитат Л заедно, след което първата се нанизва върху тях

