
Anglicko – český pletací výkladový slovník

• Není řazen abecedně, vyhledávejte prosím pomocí Ctrl+F nebo něčeho podobného.

• Narazíte-li v návodu na neznámý pojem nebo zkratku, týkající se pletení, doporučuji zadat na youtube, Google 
videích nebo na něčem podobném vyhledávání zhruba způsobem „neznámý pojem knitting continental“ - je 
velmi pravděpodobné, že tam nějaké video najdete (pravděpodobně v angličtině).

• Upozornění na chyby a návrhy na doplnění můžete zasílat na knihomys@zoho.com

• Podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 International 

Zkratka Anglicky Česky Pozn./Video (v AJ)

needles jehlice velikost jehlic může být uvedena v 
„US size“, převodní tabulka na mm 
např. 
http://www.yarnfwd.com/main/needl
econv.html

circ circular needle kruhové jehlice

dpns double pointed 
needles

ponožkové jehlice (zpravidla set)

Continental knitting 
style

způsob pletení obvyklý v ČR, 
příze se vede zleva a nabírá 
pravou jehlicí. Výsledek je 
totožný s English knitting style, 
lze je libovolně kombinovat (jen 
je potřeba stejně utahovat).

English knitting style způsob pletení obvyklý v UK (a 
USA), příze se vede zprava a na 
jehlici se „dává“ pravou rukou.
Výsledek je totožný s Continental 
knitting style, lze je libovolně 
kombinovat (jen je potřeba stejně 
utahovat).

Eastern European 
knitting style

způsob pletení s obráceným 
směrováním ok než předchozí 
dva. Libovolně kombinovat je 
proto nelze.

http://www.youtube.com/watch?
v=pP7PO2E0u7g&list=PL3E03EEA
469499381

patt pattern vzor, vzorek může být míněn celý návod i vzorek 
pleteniny (jako žerzej, žebrování 
apod.)

stockinette žerzej líc hladce, rub obrace

ribbing žebrování, „patent“ většinou *2 hladce, 2 obrace*
nebo *1 hladce, 1 obrace* 

garter stitch vroubkovaný vzor všechny řady pletené hladce (líc i 
rub)

mailto:knihomys@zoho.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.cs


Zkratka Anglicky Česky Pozn./Video (v AJ)

gauge rozměr pleteniny z příze, použité 
ve vzorku

Zpravidla jde o 10 x 10 cm 
upletených žerzejem nebo  přímo 
vzorkem z návodu, což tam je 
uvedeno.

inch palec, 1 inch = 2,5 cm

marker označovač – cokoliv, čím 
označíte např. začátek kruhové 
řady – smyčka z jinak barevné 
příze, zavírací špendlík, kroužek

st stitch oko

r row řada (pletená rovně)

rnd round řada (pletená do kruhu)

RW right side líc

WS wrong side rub

k Knit hladce

p purl obrace

sl slip sejmout

slip knitwise sejmout hladce

slip purlwise sejmout obrace

yarn příze

wyif with yarn in front příze vpředu (před pleteninou), 
typicky při snímání

wyib with yarn in back příze vzadu (za pleteninou), 
typicky při snímání

CO cast on nahodit (na začátku pletení) – 
způsobů je řada

http://www.knittinghelp.com/videos/
cast-on

long tail cast on mé oblíbené nahození http://www.youtube.com/watch?
v=JC7ZiW6aoH8

estonian cast on mé oblíbené pružné nahození http://www.youtube.com/watch?
v=Frc5_9AIVy0

BO bind off uzavření – opět řada způsobů http://www.knittinghelp.com/videos/
binding-off

basic bind off základní uzavření http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/basic-knit-bind-off-continental

sewn bind off šité uzavření (pružné) http://www.youtube.com/watch?
v=5tm5Qu_XsC4

JSSBO Jenny's Surprisingly 
Stretchy BO

Jennyino překvapivě pružné 
uzavření

http://www.youtube.com/watch?
v=abBhe-JYmgI
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inc increasing přidávání http://www.knittinghelp.com/videos/i
ncreases

yo yarn over nahození oka (vznikne dírka) http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/yarn-over-continental

m1A make one away nahození oka (bez dírky) http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/make-1-away-continental

kfb knit front and back rozplést oko (uplést hladce, 
nechat na levé jehlici, uplést 
totéž oko za zadní nitku)

http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/bar-increase-continental

m1R make one right přidat oko „vyzdvihnutím“ z 
pleteniny

http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/make-1-right-continental

dec decreasing ujímání http://www.knittinghelp.com/videos/
decreases

k2tog knit 2 together splést 2 oka dohromady http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/knit-2-together-continental

ssk slip slip knit sejmout, sejmout, splést hladce http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/slip-slip-knit-continental

skp slip knit pass sejmout, hladce, přetáhnout http://www.knittinghelp.com/video/pl
ay/slip-knit-pass-continental

sl1, k1, psso slip 1, knit 1, pass 
the slipped stitch 
over

1 sejmout, 1 hladce, přetáhnout 
sejmuté oko (přes hladké)

je to totéž co skp

circumference obvod zpravidla hlavy

crown vršek čepice (ta část, kde se 
ujímá)

v návodech např. „crown shaping“, 
„crown decrease rnds“

cables copany, copánky

Za pomoci tohoto (+ normálního) slovníku by se měly dát přečíst např. tyto návody:
Balaclava 
Welldigger   (pánská čepice)  
Odessa (dámská čepice) 
Beans the Cat (hračka – kočka) 

http://www.ravelry.com/patterns/library/beans-the-cat-knitting-pattern
http://www.ravelry.com/patterns/library/odessa
http://www.ravelry.com/patterns/library/welldigger
file:///C:/Users/Jitka/Pictures/raverly/%20http:%2F%2Fknittingincolor.blogspot.cz%2F2009%2F01%2Feasy-balaclava-this-pattern-was-part-of.htm
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