
Deky a dečky pro DvS
Základní deka, kterou můžete vyrobit, je v rozměru 60x60cm. Materiál Himalaya dolphin 
baby nebo podobná žinylková příze (Happy, Dolce, Mazlik, Yumurcak) ideálně v melíru. 
Barvy upřednostňujeme jemné pastelové, neutrální nebo melír obsahující holčičí i klučičí 
barvy. Tedy žlutá, fialová, zelená, oranžová, šedá nebo melír.

Háček na Dolphin je od 5 do 7mm, záleží, jak moc utahujete. Základní dečka je polodlouhý 
sloupek do mezer, měkoučká a hebká. Pokud jste s žinylkovou přízí nikdy nepracovali, 
mrkněte na stránky www.krampolinka.cz, má tam návody, jak zakončit či navázat přízi.

Do menších memory boxů se nám hodí i menší deky od 30x30 až do těch 60x60.  1x klubko 
Dolphin vychází na čtverec 35x35cm. 2,5klubka vyjde na 60x60cm.

Ideální materiál Himalaya Dolphin Baby color – jsou to melíry (nejčastěji používané odstíny
804.. -01, -04, -12, -13, -15, -16, -17, -19, -23) Dolphin junior color fialová
81001 (viz obr.)

  
    



Háčkovaná deka 

(Dolphin baby necelá 2,5 klubíčka, háček 5-7mm)

Základní deka pro DvS. Rozměr 60x60, materiál Himalaya Dolphin baby 100g, 125m

Polodlouhý sloupek (PDS) do mezer, mně to háčkem č. 7 vychází na cca 54 PDS na 
60cm (takže řetízek 55 řo).

1Ř. Do 3.očka od háčku PDS, a PDS až do konce řetízku.

2Ř a všechny další řady, 2 řo a otočit, 1 PDS do mezery mezi posledním a předposledním 
sloupkem předchozí řady, PDS do mezer a poslední PDS do mezery pod řo na začátku 
řady.

Doporučuji shlédnout video, sice anglicky, ale je výborně vidět, co a kam píchnout. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwO6szBewWY/

https://www.youtube.com/watch?v=vwO6szBewWY/


Pletená deka
Himalaya Dolphin baby – 10 ok = 10 cm na jehlicích 5,5 (rozdíl může být způsoben 
utahováním)

Lícový     žerzej  

Jednoduchý vzor a díky melírované vlně se ztratí případné nedostatky způsobené 
nestejnoměrným utahováním.

Pleteme: líc hladce, rub obrace

Pro úplné začátečníky:

https://www.youtube.com/watch?v=X3O--dJp1bM



Deka bez jehlic a háčku

Příze Alize puffy color (barvy 5864, 5862, 5866, 5921, 5923, 5926, 5938,5937,6052, 6069),
plete se prsty. Mají i jednobarevnou variantu Alize puffy anebo malinko jemnější očka Alize
puffy fine color (a obří 500g klubko Alize puffy fine ombre batik). Na dečku cca 60x60 
stačí dvě klubíčka Alize puffy, začínáte na 28-30 oček. Na YouTube najdete několik cz 
videí na spoustu různých vzorů. Na fotce je použit tenhle odkaz:

https://  www.youtube.com/watch?v=QRS8WM1K0kI  


