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Abigail, 3 mm Maccaroni 100% bavlna 200 100 50 4 - 7 4 - 7

Bavlněné šňůry Abigail 3 mm jsou vysoce kvalitní bavlněné šňůry, vhodné 
zejména na výrobu kabelek, koberců, košíčků, náramků, oděvů, pufů a jiných 
doplňků. Tloušťka 3 mm. Pro větší pohodlí je baleno do tvaru klubíčka, není 
nutno přemotávat.

Abigail, 5 mm Maccaroni 100% bavlna 400 100 25 7 - 9 7 - 9

Bavlněné šňůry Abigail 5 mm jsou vysoce kvalitní bavlněné šňůry, vhodné 
zejména na výrobu kabelek, koberců, košíčků, náramků, oděvů, pufů a jiných 
doplňků. Tloušťka 5 mm. Pro větší pohodlí je baleno do tvaru klubíčka, není 
nutno přemotávat.

Acorus Vlna-Hep 100% bavlna 250 1000 400 2 - 4 2 - 3 Příze Acorus jsou barevná klubka s dlouhými barevnými přechody. Je vhodná na 
šátky, deky a originální dekorace.

Acorus New Vlna-Hep 100% bavlna 250 1000 400 2 - 4 2 - 3 Příze Acorus jsou barevná klubka s dlouhými barevnými přechody. Jemná 
bavlněná příze vhodná na šátky a letní šaty.

Alaturca Etrofil 55% organická bavlna, 45% akryl 250 700 280 4 - 5 3
Příze Alaturca je velmi příjemná směsová příze s ombré efektem, vhodná jak pro 
svetříky, deky, čepičky, šátky, topy a další doplňky, tak na hračky. Díky složení má 
jak bavlněný efekt, tak jemnost na omak.

Angora Batik Vlnika 80% akryl, 20% merino vlna 100 550 550 3 - 3,5 2 Luxusní směsová příze v nádherných barevných kombinacích. Zhotovené 
lehounké svetříky, ponča, šátky apod., budou jistě ozdobou každého šatníku.

Angora Luxus Simli Batik Vlna-Hep
75% premium akryl, 15% vlna, 5% 
mohér, 5% metalický polyester

100 550 550 3,5 - 4 3,5 - 4 Příjemná a jemná příze s podílem mohéru vhodná na šátky, šály, svetry.

Angora Merino Kamgarn 80% akryl, 20% merino vlna 100 550 550 3 - 3,5 2
Velmi jemná příze s příměsí merino vlny dostupná v krásných pastelových 
barvách. Příze s delším vlasem je vhodná pro pletení a háčkování vzdušných 
modelů jako jsou svetry, šátky, cardigany, …

Baby Best Alize
90% akryl (protižmolková úprava), 10% 
bambus

100 240 240 4 - 5 2 - 4 Velice jemná dětská příze vhodná na dětské čepičky, svetříky, deky nebo pletené 
či háčkované hračky a podobně.

Baby Best Batik Alize 90% akryl, 10% bambus 100 240 240 4 - 5 2 - 4
Velmi jemná samovzorovací dětská příze v protižmolkové úpravě je vhodná na 
jarní nebo podzimní čepičky, deky, svetříky, aj. Využít můžete také na výrobu 
háčkovaných hraček.

Baby Can Etrofil 100% antipilling akryl 100 250 250 3,5 - 4,5 2,5 Příze Baby Can je měkká akrylová příze, s protižmolokovou úpravou. Vhodná na 
deky, šály, čepičky atd.

Baby Delfín Rejda 100% mikro polyester 100 120 120 5 - 6 4 - 6 Žinilková příze vhodná pro děti i dospělé, podobná přízím Dolphin Baby nebo 
Bambi.

Baby Lux Etrofil 60% bambus, 40% polyamid 100 250 250 3 3
Prémiová příze Baby Lux složená z bambusu a polyamidu. Bambus má chladivý 
efekt a polyamid výrobku dodává velkou pevnost. Ideální volba pro dětské 
úplety, ponožky, hračky, panenky apod.

Bambi Vlnap 100% polyester 100 100 100 5 - 7 -
Luxusní žinylková pletací příze - podobná přízi Dolphin Baby, popsaná řadou 
vlastností: jemná, měkoučká, nadýchaná, silná, hřejivá ... vhodná zejména na 
zimní úplety, jako jsou čepice, šály, huňaté svetry, atd. deky a háčkované hračky.

Bambino Baby Cotton
(Bambino Organic)

Etrofil 60% organická bavlna, 40% akryl 50 165 330 4 3

Příze Bambino Organic (Bambino Baby Cotton) je velice příjemná příze. Díky 
složení má jak bavlněný efekt, tak jemnost na omak. Příze je vhodná zejména na 
výrobu hraček, svetříků, čepiček a dalších doplňků. Návinem i složením je 
podobná přízi Jeans.

Bambino Lux Cotton Etrofil
60% organická bavlna, 40% akryl 
(antipilling)

50 105 210 4 - 5 2 - 5
Příze Bambino Lux Cotton je velice příjemná příze. Díky složení má jak bavlněný 
efekt, tak jemnost na omak. Příze je vhodná zejména na výrobu hraček, svetříků, 
čepiček a dalších doplňků.

Bamboo Jazz Multi Himalaya 50% bavlna, 50% bambus 50 120 240 4 4 Směsová melírovaná příze (bavlna + bambus) vhodná pro svetry, šátky, vesty, …

Batole Vlnap 100% akryl 100 416 416 3 - 3,5 ? ano Příze je vhodná pro ruční i strojní pletení, řadí se svojí barevností a charakterem 
do dětského programu.

Bella 100 Alize 100% bavlna 100 360 360 2 - 4 1 - 3 Bella je 100% bavlněná pletací příze pro jarní a letní úplety.

Bella Batik 100 Alize 100% bavlna 100 360 360 2 - 4 1 - 3 Bella batik je 100% bavlněná pletací příze (melírovaná) v zajímavých barevných 
variantách pro jarní a letní úplety.
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Bella Cotton Smart Mirafil 100% pima bavlna 100 170 170 3 3 Bella Cotton ze 100% Pima bavlny je příjemná na dotek, vhodná zejména na 
výrobu svetrů, šál, šátků, dek, čepic, hraček a podobně.

Bella Cotton Turbo Mirafil 100% pima bavlna 100 170 170 3 3 Bella Cotton ze 100% Pima bavlny je příjemná na dotek, vhodná zejména na 
výrobu svetrů, šál, šátků, dek, čepic, hraček a podobně.

Bella Ombre Batik Alize 100% bavlna 250 900 360 2 - 4 1 - 3 Jemná balvněná příze s ombre efektem (pozvolný přechod barvy). Vhodná na 
letní úplety, deky, šátky, šaty, tuniky, ...

Berry, 3 mm YarnMellow recyklovaná bavlna a polyesterové jádro 300 100 33 5 - 10 5 - 10

Šňůry Berry mají polyesterové vlákno, které je opleteno recyklovanou bavlnou. 
Šňůra má průměr 3mm (ve skutečnosti je ale trošku silnější). Dají se z nich 
vykouzlit nádherné dekorace a bytové doplňky, kabelky nebo třeba velké 
macrame dekorace na zeď.

Berry, 5 mm YarnMellow recyklovaná bavlna a polyesterové jádro 500 100 20 5 - 10 5 - 10

Šňůry Berry mají polyesterové vlákno, které je opleteno recyklovanou bavlnou. 
Šňůra má průměr 5mm (ve skutečnosti je ale trošku silnější). Dají se z nich 
vykouzlit nádherné dekorace a bytové doplňky, kabelky nebo třeba velké 
macrame dekorace na zeď.

Best Socks Vlna-Hep 75% vlna superwash, 25% polyamid 100 420 420 2,5 - 3 2,5 - 3
Best Socks je směsová pletací příze. Z jednoho klubíčka upletete jeden pár 
ponožek. Používána mimo jiné na pletení zimních svetrů, vest, kulichů a rukavic, 
ponožky.

Betynka EU 100% polyester 100 120 120 6,5 4,5
Betynka je velmi příjemná žinylková příze vhodná na pletení dětských kabátků, 
dek, přikrývek, nákrčníků, čepic a šál. Měkoučká a jemná. Čekáte přírůstek do 
rodiny? Není nic vhodnějšího než výrobek z této silné a hřejivé příze.

Betynka Třpytivá EU 92% polyester, 8% pokovené vlákno 100 120 120 6,5 4,5 Betynka třpytivá je příjemná žinylková příze vhodná na pletení dětských kabátků, 
dek, přikrývek, nákrčníků, čepic a šál. Měkoučká a jemná.

Betynka Tweed EU 100% polyester 100 120 120 6,5 4,5 Betynka Tweed je příjemná žinylková příze vhodná na pletení dětských kabátků, 
dek, přikrývek, nákrčníků, čepic a šál. Měkoučká a jemná.

Big Mama Etrofil 100% akryl 400 1200 300 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 Big Mama od Etrofilu je vhodná pro výrobu svetrů, šál, dek, dekorativních 
předmětů apod.

Bikini Himalaya 100% polyamid 50 165 330 ? 2,25 Vodě-odolná příze vhodná na háčkované plavky.

Bobbel Boxx Garnmanufaktur 50% bavlna, 50% polyakryl 50 188 376 3 - 3,5 ?
Příze Bobbel Boxx jsou nejvíce vhodné pro šátky, ale využijete i při pletení nebo 
háčkování menších projektů, jako třeba čepice, polštáře, aj. V sadě je vždy 
několik klubíček.

Bobbiny, 3 mm Bobbiny.pl
vnější - 100% bavlna, vnitřní - 
polyesterová bavlna

300 100 33 6 - 8 6 - 8

Bobbiny šňůry jsou provázkové příze vhodné na pletení a háčkování bytových 
doplňků jako jsou pufy, koberečky, košíky. Můžete z nich vytvořit i módní 
doplňky. Jsou velmi kvalitní a odolné. Odstíny z různých dodávek se mohou 
mírně lišit.

Bobbiny, 5 mm Bobbiny.pl
vnější - 100% bavlna, vnitřní - 
polyesterová bavlna

500 100 20 8 - 10 8 - 10

Bobbiny šňůry jsou provázkové příze vhodné na pletení a háčkování bytových 
doplňků jako jsou pufy, koberečky, košíky. Můžete z nich vytvořit i módní 
doplňky. Jsou velmi kvalitní a odolné. Odstíny z různých dodávek se mohou 
mírně lišit.

Bosphorus Mirafil 67% lyocell, 33% polyamid 50 125 250 5 4
Bosphorus je lesklá příze, velmi příjemná na dotek s jemným chloupkem, složená 
z lyocellu a polyamidu vhodná zejména na výrobu svetrů, šál, šátků, dek, čepic a 
podobně. Je kombinovatelná s přízí Bosphorus multi.

Bosphorus Multi Mirafil 67% lyocell, 33% polyamid 50 125 250 5 4
Bosphorus Multi je lesklá příze, velmi příjemná na dotek s jemným chloupkem, 
složená z lyocellu a polyamidu vhodná zejména na výrobu svetrů, šál, šátků, dek, 
čepic a podobně. Je kombinovatelná s přízí Bosphorus.

Butterfly YarnMellow 50% bavlna, 50% polyakryl 270 1500 556 3 - 4 3,5

Klubko je velmi pevné a můžete jej začít odmotávat z obou konců, podle toho, 
jakou barvou chcete začít. Klubíčko je tzv. třínitka, je tedy smotáno ze 3 
vláken.Výrobky budou lehké a vzdušné. Z jednoho klubíčka si můžete vyrobit 
opravdu velký šátek, šaty pro holky či sukně pro dámy. 
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Butterfly Duo YarnMellow 50% bavlna, 50% polyakryl 270 1500 556 3 - 3,5 3 - 3,5

Ručně vyrobené dvoubarevné klubíčko, tzv. třínitka, je tedy smotáno ze 3 vláken. 
Tyto nitky nejsou pevně spojené, ale jsou smotány volně v klubíčku. Při práci to 
ale není nijak znát, dělá se s nimi velmi pohodlně. Výrobky budou lehké a 
vzdušné. Z jednoho klubíčka si můžete vyrobit opravdu velký šátek, šaty pro 
holky či sukně pro dámy.

Butterfly Midi YarnMellow 50% bavlna, 50% polyakryl 180 1000 556 3 - 4 3,5

Ručně vyrobené duhové klubíčko má délku 1000 metrů. Klubíčko je tzv. třínitka, 
je tedy smotáno ze 3 samostatných vláken. Tyto nitky nejsou stočené 
dokromady, ale jsou volně vedle sebe. I tak se s přízí výborně pracuje. Výrobky 
budou lehké a vzdušné. Z jednoho klubíčka si můžete vyrobit středně velký šátek, 
šaty pro holky či sukně pro dámy.

Butterfly Mini YarnMellow 50% bavlna, 50% akryl 90 500 556 3,5 3,5 Ručně vyrobené duhové klubíčko má délku 500 metrů. Z jednoho klubíčka si 
můžete vyrobit třeba malý šátek, sukně pro holky, halenku apod.

Butterfly Mini Duo YarnMellow 50% bavlna, 50% akryl 90 500 556 3,5 3,5 Ručně vyrobené duhové klubíčko má délku 500 metrů. Z jednoho klubíčka si 
můžete vyrobit třeba malý šátek, sukně pro holky, halenku apod.

Butterfly Mini Mono YarnMellow 50% bavlna, 50% akryl 90 500 556 3,5 3,5 Ručně vyrobené duhové klubíčko má délku 500 metrů. Z jednoho klubíčka si 
můžete vyrobit třeba malý šátek, sukně pro holky, halenku apod.

Butterfly Mono YarnMellow 50% bavlna, 50% polyakryl 270 1500 556 3 - 4 3,5

Ručně vyrobené jednobarevná klubíčko má délku 1500 metrů. Klubko je velmi 
pevné a můžete jej začít odmotávat z obou konců, podle toho, jakou barvou 
chcete začít. Klubíčko je tzv. třínitka, je tedy smotáno ze 3 vláken. Tyto nitky 
nejsou pevně spojené, ale jsou smotány volně v klubíčku.

Camilla Vlna-Hep 100% bavlna (mercerovaná) 50 125 250 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 ano Příze Camilla je 100% bavlněná příze, která má stejné složení jako Camilla (MTP), 
Catania, Limone ... a lze je kombinovat.

Camilla Batik Vlna-Hep 100% bavlna (mercerovaná) 50 125 250 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 ano
Bavlněná pletací příze Camilla Batik je nejprodávanější letní přízí na našem trhu. 
Vyznačuje se vysokou jemností, pro kterou si ji všichni oblíbili zejména pro 
háčkování hraček.

Camilla Color Vlna-Hep 100% bavlna (mercerovaná) 50 125 250 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 ano Příze Camilla Color je 100% bavlněná pletací příze, která má stejné složení jako 
Camilla (MTP), Catania, Limone ... a lze je kombinovat.

Catty Niťárna 100% bavlna 50 125 250 2,5 - 3,5 ? Vysoce kvalitní ručně pletací bavlněná příze. Rozměrově stabilizovaná příze, 
opalovaná, mercerovaná. Český výrobek, vlastnosti totožné s přízí Camilla.

Cordy Macrame Vlna-Hep recyklovaná bavlna 250 180 72 3 - 5 3 - 5 Příze se hodí na výrobu bytových doplňků, koberců, tašek a košíků.

Cordy, 3 mm Vlna-Hep
vnější - 100% bavlna, vnitřní - 
polyesterová výplň

300 100 33 6 - 8 6 - 8

Cordy (šňůry) jsou provázkové příze vhodné na pletení a háčkování bytových 
doplňků jako jsou pufy, koberečky, košíky. Můžete z nich vytvořit i módní 
doplňky. Jsou velmi kvalitní a odolné. Odstíny z různých dodávek se mohou 
mírně lišit.

Cordy, 5 mm Vlna-Hep
vnější - 100% bavlna, vnitřní - 
polyesterová výplň

500 100 20 8 - 10 8 - 10

Cordy (šňůry) jsou provázkové příze vhodné na pletení a háčkování bytových 
doplňků jako jsou pufy, koberečky, košíky. Můžete z nich vytvořit i módní 
doplňky. Jsou velmi kvalitní a odolné. Odstíny z různých dodávek se mohou 
mírně lišit.

Cotton Gold Batik Alize 55% bavlna, 45% akryl 100 330 330 3,5 - 5 2 - 4

Alize Cotton Gold Batik je příjemná směsová příze, vhodná k jarním, letním i 
podzimním úpletům. Tato vynikající pletací a háčkovací příze je ekologicky 
vhodnou volbou pro Vaše výrobky, které jsou příjemné k nošení přímo na 
pokožce.

Cotton Mix Vlna-Hep 40% bavlna, 60% akryl 50 95 190 4 4 Jemná směsová příze vhodná pro výrobu šál, čepic, nákrčníků, svetříků, která 
najde uplatnění po celý rok.

Cotton Socks Vlna-Hep 48% bavlna, 39% vlna, 13% polyamid 100 400 400 2,5 - 3 2,5 - 3
Bavlněná ponožková příze vyrobená podle tradičního složení, kdy podíl bavlny 
činí 48%. Díky takto vysokému podílu bavlny je příze vhodná i na různé letní 
tuniky, čepičky a další doplňky. Z jednoho klubíčka upletete jeden pár ponožek.
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Čarovné klubka ColorfulLoveMade50% bavlna, 50% polyakryl 200 1000 500 3 - 4 ?
Z Čarovných klubek můžete tvořit kreativní věci hlavně bez výměny přízí, jelikož 
každé klubko je melír a barevnou kombinaci tvoří samo. Příze se hodí pro šátek, 
svetr, top, pulovr a také deky ... fantazii se meze nekladou.

Daja Vlnika 100% polyester 50 42 84 7 ? Chundelatá třásňová efektní příze v řadě barev. Přes svůj objemný vzhled je 
vhodná pro letní modely - je jemná a příjemná na dotyk.

Decofur Alize 100% polyester 100 110 110 6 - 8 3 - 4
Decofur je střapatá pletací příze s dlouhým vlasem. Vhodná na pletení svetrů, 
šály, vesty a dalších modních doplňků. Můžete využít ke zdobení věnců či jiných 
dekorací, vyrobit lze i bambule.

Decor Etrofil 100% polyester 100 160 160 4 4,5 Střapatá příze Decor s dlouhým vlasem vhodná na pletení svetrů či doplňků. Lze 
použít také na háčkované hračky, výrobu věnců apod.

Decor Sim Etrofil 80% polyester, 20% lurex 100 85 85 4 4,5
Střapatá příze Decor Sim s dlouhým vlasem, obsahující metalické vlákno díky 
kterému dosahuje krásného lesku, je vhodná na pletení svetrů či doplňků. Lze 
použít také na háčkované hračky, výrobu věnců apod.

Deluxe Bamboo Himalaya 60% bambus, 40% bavlna 100 250 250 3,5 - 4 3,5 - 4 Deluxe Bamboo je přírodní mírně lesklá příze.

Diva Alize 100% mikrovlákno akryl 100 350 350 2,5 - 3,5 1 - 3 Diva je 100% akrylová pletací příze, vhodná pro letní úplety.

Diva Batik Alize 100% mikrovlákno akryl 100 350 350 2,5 - 3,5 1 - 3 Diva Batik je 100% akrylová pletací příze (melírovaná) v zajímavých barevných 
variantách, vhodná pro letní úplety.

Diva Ombre Batik Alize 100% akryl - mikrovlákno 250 875 350 2,5 - 3,5 1 - 3 Jemná akrylová příze s ombre efektem (pozvolný přechod barvy). Vhodná letní 
úplety, plédy, šátky, šaty, topy, tuniky, ...

Diva Stretch Alize 92% akryl (mikrovlákno), 8% elastan 100 400 400 2 - 3,5 1 - 3 Slabší akrylová příze s elastanem (díky tomu je pružná). Vhodná na halenky, šaty, 
plavky, sukně.

Dolphin Animal Colors Himalaya 100% polyester 100 90 90 8 mm 6 mm Měkká žinylková příze s hřejivými vlastnostmi, napodobujících srst zvířat. 
Vhodná na vesty, svetry, šály, čepice, apod.

Dolphin Baby Himalaya 100% polyester 100 120 120 6,5 4,5 Existuje originálnější dárek pro nový přírůstek do rodiny, jako ručně pletená 
přikrývka? Tu snadno upletete z naší široké barevné nabídky přízí Dolphin baby.

Dolphin Baby Colors Himalaya 100% polyester 100 120 120 6,5 4,5
Dolphin Baby Colors je luxusní vícebarevná polyesterová příze. Příze je měkká, 
jemně nadýchaná a zahřeje. Vhodná pro háčkované deky, čepice, svetry nebo 
nákrčníky. Ideální na tvoření pro děti.

Dream Vlna-Hep 100% australská merino vlna 50 125 250 4 - 4,5 4 - 4,5
Merino vlna je přírodní materiál, který má mnoho pozitivních vlastností. Těmi 
nejzásadnějšími jsou: Termoregulace a odvod vlhkosti z těla. Antibakteriální 
vlastnosti.

Duhové klubko SK 50% bavlna, 50% akryl 150 750 500 3 - 5 3 - 5 Příjemná směsová příze, vhodná na čepičky, svetříky, deky a různé doplňky. 
Uvedená hmotnost klubka se může lišit.

Duhovka CZ 50% bavlna, 50% akryl 150 750 500 3 - 5 3 - 5
Duhovka je jemná směsová háčkovací i pletací příze s postupnými barevnými 
přechody. Je vhodná pro čepičky, šaty, sukně, šátky, tuniky, deky a také 
originální dekorace.

Easy Knit Kamgarn 80% akryl, 20% vlna 150 85 57 9 - 12 9 - 10
Objemná akrylová příze s příměsí vlny v krásných barvách je vhodná pro pletení 
objemných vest, klobouků, šátků, ale i pro výrobu doplňků jako jsou polštáře, 
hřejivé deky.

Elba Vlna-Hep 60% bavlna, 40% viskóza 50 120 240 ? 2,5 - 3 Jemná směsová příze, která je díky 40% podílu viskózy velice lesklá. Vhodná pro 
letní čepičky, halenky, cardigany a další.

Elen Baby Vlna-Hep 100% akryl (antipilling) 100 250 250 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5
Jedná se o 100% akryl s antipillingovou úpravou. Příze je velmi jemná a díky 
certifikaci je vhodná i pro nejmenší děti. Využít se dá na deky do kočárků, 
svetříky pro miminka a mnoho dalšího.

Elen Baby Batik Vlna-Hep 100% akryl (antipilling) 100 250 250 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5
Jedná se o 100% akryl s antipillingovou úpravou. Příze je velmi jemná a díky 
certifikaci je vhodná i pro nejmenší děti. Využít se dá na deky do kočárků, 
svetříky pro miminka a mnoho dalšího.

Elian Baby VSV 100% akryl (antipilling) 50 141 282 3,5 - 4 2,5 Příze ze 100% akrylu s úpravou antipilling (úprava proti tvorbě žmolků). Vhodná 
pro pletení na děti.
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Elian Color Baby VSV 100% akryl 50 141 282 3,5 - 4 2,5 Pletací příze Elian Color Baby v provedení antipilling, tedy s úpravou proti tvorbě 
žmolků. Vhodná především pro pletení na děti.

Elian Comfort Wool VSV 50% akryl, 50% vlna 50 72 144 5 - 6 4 Vlněná pletací příze Elian Comfort Wool pro ruční pletení a háčkování.

Elian Country VSV 80% akryl, 20% vlna 100 190 190 5 - 6 4 Pletací příze s vysokým obsahem přírodní vlny. Je vhodná především pro ruční 
pletení svetrů čepic, šál a ostatních módních zimních doplňků.

Elian Creativ VSV 100% akryl 100 100 100 6 - 7 6 - 7
Pletací příze Elian Creativ je vyrobena z velmi měkkého a příjemného akrylu a 
díky barevnám kombinacím vytváří nádherné duhové úplety i při použití 
jednoduchých vzorů a postupů pletení.

Elian Elegance VSV 65% mohér, 35% akryl 50 190 380 3,5 - 4 4
Léta osvědčená stálice s obsahem mohéru. Mohérová pletací příze Elian 
Elegance. Vhodná především pro dámské úplety a určená především pro ruční 
pletení.

Elian Exklusiv VSV 90% akryl, 10% polyamid 50 140 280 3,5 - 4 4 Oblíbená příze s lesklým dlouhým vlasem vhodná pro dámské úplety.

Elian Harmony VSV 100% akryl 150 480 320 6 4 Velmi příjemná akrylová příze především na šály. Jedno klubko - jedna šála.

Elian Kabaret VSV 100% akryl 100 154 154 5 - 6 3,5
Pletací příze Elian Kabaret je vyrobena ze 100% velmi měkého a příjemného 
akrylu. Barevně je velmi pestrá a bude jistě vyhledávaná především pro pestré 
dětské úplety.

Elian Melody VSV 70% akryl, 30% polyamid 50 150 300 4 - 4,5 2,5
Samovzorovací pletací příze Elian Melody je vyrobena ze 70% velmi měkkého a 
příjemného akrylu a 30% polyamidu, který zajišťuje přízi tvarovou stálost. 
Vhodná pro pletení ponožek, ale i na všechny ostatní pletené výrobky.

Elian Nicky VSV 100% akryl 50 152 304 3,5 - 4 4

Příze Elian Nicky je oblíbenou pletací přízí. Je vhodná jak pro pletení zimních 
svetrů, tak i pro pletení letních svetrů, svetříků a halenek. Svoji strukturou se 
velmi podobá bavlněné přízi a je také jako bavlna velmi příjemná na omak, což je 
dáno tím, že je vyrobena z mikrovlákna. V poslední době je příze Nicky také valmi 
oblíbená na háčkování.

Elian Nicky Baby VSV 100% akryl 50 152 304 3,5 - 4  2,5 Příze z mikrovlákna v dětském provedení.

Elian Nicky Ladies VSV 100% premium mikro akryl 50 152 304 3,5 - 4 2,5 Melírovaná příze Elian Nicky Ladies vychází z oblíbené příze Nicky. Je provedena 
v barevné úpravě vhodné především pro jarní a letní dámské úplety.

Elian Soft Touch VSV 100% akryl 100 100 100 7 - 8 5
Pletací příze Elian Soft Touch je vyrobena ze 100% velmi měkého a příjemného 
akrylu. Barevně je velmi zajímavá a bude jistě vyhledávaná především pro 
kreativní úplety.

Elian Soft Wool VSV 70% akryl, 30% vlna 100 134 134 10 7
Příze Elian Soft Wool je měkká, příjemná na dotek a hřejivá díky přidané vlně. 
Díky duhového efektu bude tvořit zajímavé pruhy. Vhodná na čepici, svetr, šálu, 
apod.

Ella Tweed Vlnika 97% akryl, 3% viskóza 100 207 207 5 Akrylová příze v tweedovém vzhledu. Krásná jemná příze pro svetry, kabátky či 
šály nebo čepice.

Etrofil Jeans Etrofil 55% bavlna, 45% akryl 50 160 320 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5
Příze Etrofil Jeans je velmi příjemná směsová příze, vhodná jak pro svetříky, 
čepičky a další doplňky, tak na hračky. Díky složení má jak bavlněný efekt, tak 
jemnost na omak.

Everyday Himalaya 100% antipilling akryl 100 250 250 4 - 5 4 - 5
Velice příjemná akrylová příze s antipilling úpravou, která nežmolkuje. Vhodná 
pro sezónu podzim/zima (úplety, šály, nákrčníky, čepice, svetry). Příze je měkká a 
příjemná na dotek.

Everyday Big Himalaya 100% antipilling akryl 100 80 80 9 8
Everyday big je hrubší akrylová příze s antipillingovou úpravou. Vhodná pro 
sezónu podzim/zima (úplety, šály, nákrčníky, čepice, svetry). Příze je měkká a 
příjemná na dotek.

Everyday Big Colors Himalaya 100% antipilling akryl 100 80 80 9 8
Everyday Big Colors je hrubší akrylová pletací příze s antipillingovou úpravou. 
Vhodná pro sezónu podzim/zima (úplety, šály, nákrčníky, čepice, svetry). Příze je 
měkká a příjemná na dotek.

Everyday Senfoni Himalaya 100% anti-pilling akryl 100 196 196 4,5 4,5
Nová varianta oblíbené příze Everyday s protižmolkovací úpravou. Vhodná na 
svetříky, deky, kombinézy, plédy, ponča, šátky. Příze se prodává pouze v sadě po 
3 ks (300g).
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Everyday Viking Himalaya 100% akryl (anti-pilling) 100 250 250 4 4
Příze Everyday Viking je samovzorovací příze s úpravou proti žmolkování. 
Vhodná na pletení i háčkování na období podzim/zima. Doporučeno pro svetr, 
kardigan, pončo, polštáře, deky, apod.

Floxy Vlna-Hep 55% bavlna, 45% akryl 250 1000 400 2,5 - 4 2,5 - 4 Příjemná směsová příze splétaná ze čtyř nitek. Příze Floxy je vhodná k pletení 
nebo háčkování letních šatů, plédů, šál, šátků, tunik, vest, apod.

Foxy Maccaroni 100% polyester 100 75 75 5 - 6 5 - 6
Foxy, jemná polyesterová příze s chlupem. Výborná pro výrobu medvídku a 
jiných chlupáčů, polštářků a podobně. Příze je kvalitně zpracována a nevytahují 
se z ní chloupky.

Gurme Etrofil 100% antipilling prémiový akryl 100 350 350 3,5 1 - 3

Gurme od Etrofilu je lesklá příze, složená ze 100% prémiového akrylu s 
protižmolkovou úpravou , vhodná pro pletení i háčkování letních úpletů, čepiček, 
triček, šatů, kloboučků a podobně. Přibližná spotřeba na svetr velikosti 40 je cca 
300 - 400 gramů.

Java Mirafil 58% bavlna, 21% akryl, 21% vlna 100 250 250 5 4 Java, 100 gramové klubíčko v mixu vlny, bavlny a akrylu. Vhodná pro výrobu 
hřejivé deky, svetru, čepice, šály, ponča apod.

Jeans Vlna-Hep 55% bavlna, 45% akryl 50 160 320 3,5 3,5 ano

Pro ty, pro které je 50 / 50 ( bavlna / akryl ) příliš jemná, a zároveň pro ty pro 
které je 60 / 40 ( bavlna / akryl ) příliš tvrdá, tu je právě JEANS. Jedna z 
nejprodávanějších přízí na našem trhu. Díky svému složení splňuje nejpřísnější 
kritéria kvality. Nadpoloviční podíl bavlny zaručuje bavlněný efekt a akryl naopak 
zjemňuje omak příze.

Jeans Big Vlna-Hep 55% bavlna, 45% akryl 100 160 160 5 ?
Příjemná směsová příze, vhodná na čepičky, svetříky a další různé doplňky. Díky 
svému složení splňuje nejpřísnější kritéria kvality. Nadpoloviční podíl bavlny 
zaručuje bavlněný efekt a akryl naopak zjemňuje omak příze.

Jeans Color (VH) Vlna-Hep 55% bavlna, 45% akryl 50 160 320 3,5 3,5 ano
Příjemná směsová pletací příze, vhodná na čepičky, svetříky a další různé 
doplňky. Díky svému složení splňuje nejpřísnější kritéria kvality. Nadpoloviční 
podíl bavlny zaručuje bavlněný efekt a akryl naopak zjemňuje omak příze.

Johanka Vlnika 55% bavlna, 45% akryl 50 160 320 3 - 4 Velmi univerzální příze v příjemném složení bavlny a akrylu. Srovnatelná s přízí 
Jeans nebo Cotton gold. Vhodná k pletení i háčkování.

Joy Color Vlna-Hep 100% akryl 100 100 100 5 - 7 5 - 7 ano
Silnější zimní pletací příze, od příze King Kong ji rozlišuje její výrazný zákrut. 
Stejně tak jako právě zmíněná příze je i tato vhodná pro všechny věkové 
kategorie. Primárně určená pro pletení svetrů, čepic a šál.

Joy Uni Vlna-Hep 100% akryl 100 100 100 5 - 7 5 - 7 ano
Silnější zimní pletací příze, od příze King Kong ji rozlišuje její výrazný zákrut. 
Stejně tak jako právě zmíněná příze je i tato vhodná pro všechny věkové 
kategorie. Primárně určená pro pletení svetrů, čepic a šál.

Joyfull Colors Himalaya 100% akryl 100 100 100 9 8

Silnější pletací příze s melírovaným vzorem. Díky akrylovému složení splňuje 
požadavky i pro náročnější, kteří kladou důraz na vysokohrejivé účinky a jemnost 
na dotek. Příze Joyfull colors nabízí širokou škálu barev, která je vhodná pro 
všechny věkové kategorie.

Kasmir Etrofil 100% kašmírový polyamid 100 225 225 4 3

Příze Kasmir je složena ze 100% polyamidu s kašmírovým vzhledem. Výrobky z ní 
jsou velmi odolné a díky zpracování příze budou vypadat stejně jako výrobky z 
kašmíru, ale za podstatně nižší pořizovací cenu. Příze je vhodná k výrobě svetrů, 
šálů, tunik a podobně.

King Kong Vlna-Hep 100% akryl 100 100 100 8 - 10 8 - 10 Silnější zimní pletací příze. Díky své jemnosti vhodná pro všechny věkové 
kategorie. Primárně určená pro pletení svetrů, čepic a šál.

Kitty Color Vlna-Hep 100% akryl 100 350 350 3 - 3,5 ? Velice jemná pletací příze. Kvůli její jemnosti byli zvoleny barvy, které se hodí na 
jakékoli dítě od narození až po školní věk.

Koala Himalaya 100% mikropolyester 100 100 100 6,5 6,5 Příjemná chlupatá příze. Úžasně z ní vypadají koberečky, deky, potahy na 
polštáře, tulící hračky. Zahřejí také nákrčníky a šály.

Kokonki PL 50% bavlna, 50% akryl 200 1000 500 2 - 4 2 - 4 Kokonki jsou barevná klubka s dlouhými barevnými přechody. Navíjena ručně, se 
změnou barvy nit po niti malým uzlem, který se snadno schovává.

Kordonetka Vlna-Hep 100% bavlna 20 ? - - Háčkovací příze určená pro háčkování deček, záclon, apod. Příze je vhodná pro 
paličkování.
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Kory Vlna-Hep 100% bavlna 50 105 210 3 - 4 3 - 4 ano Novinka pro rok 2018. Velmi jemná 100% bavlněná (mercerovaná, plynovaná a 
opalovaná) příze. Vhodná na pletení i háčkování.

Kuzucuk Himalaya 100% polyester 200 80 40 10 ? Příze hebká jako srst malého jehňátka. Úžasně z ní vypadají koberečky, deky, 
potahy na polštáře, tulící hračky. Zahřejí také nákrčníky a šály.

Lada Luxus Vlnap 100% akryl 100 220 220 4 - 4,5 ? Jedna z nejrozšířenějších ručně pletacích přízí na českém trhu, obohacená o 
několik nových atraktivních barev. Určená pro ruční a strojní pletení.

Lofoty Vlna-Hep 75% vlna superwash, 25% polyamid 100 420 420 2,5 - 3 2,5 - 3

Velmi kvalitní příze, která je ideální na ponožky, šály, svetry a další doplňky. Příze 
tvoří norské vzorování bez vyplétání. Vzor se mění v závislosti na počtu ok v 
jedné řadě. Vzor proto bude vypadat na svetru jinak než na čepici nebo 
ponožkách.

Lola Bobbel Garnmanufaktur 50% bavlna, 50% polyakryl 200 1000 500 2,5 - 5,5 2,5 - 5,5 Příze Bobbel jsou barevná klubka s barevnými přechody. Hotové modely (šátky) 
lze prát v pračce na 40 °C, neškrábou a mají elegantní, hedvábný lesk.

Lola Glitter Garnmanufaktur
50% bavlna, 48% akryl, 2% polyester 
(metalizované vlákno)

300 1125 375 3 - 3,5 3 - 3,5 *

Lola Charms Garnmanufaktur 50% bavlna, 50% polyakryl 50 188 376 3 - 4 3 - 4
Příze Lola Charms jsou nejvíce vhodné pro šátky, ale využijete i při pletení nebo 
háčkování menších projektů, jako třeba čepice, polštáře, aj. V sadě je vždy 
několik klubíček.

Loopy YarnMellow 100% polyester 500 150 30 6 - 7 6 - 7

Loopy jsou 100% polyesterové šňůry vyrobeny v České Republice. Jsou lehké, 
pevné a mají neuvěřitelnou paletu barev. Můžete s nimi plést či háčkovat košíky, 
tašky, batohy či pufy. Výrobky nežmolkují a jsou velmi pevné, takže už 
nepotřebují žádné další výztuže. Šňůry mají průměr cca 4 mm.

Lotus Lux Kartopu 96% akryl (anti-pilling), 4% polyester 100 340 340 2,5 - 3,5 1 - 3
Lesklá akrylová příze s decentním třpytivým metalickým vláknem. Je určená k 
pletení i háčkování letních halenek, šatů, šátků i aplikací. Díky krásnému lesku 
bude každý model vypadat luxusně.

Mary Colour Vlnap 90% akryl, 10% polyamid 100 150 150 7 - 8 ? Jemná, na omak velice příjemná pletací příze v duhovém vybarvení.

Matic Color Vlna-Hep 100% akryl 100 200 200 4 - 5 4 - 5
Pletací příze určena převážně pro pletení zimních svetrů. Barevné kombinace byli 
zvoleny pro dospělé, parádu v nich však udělá i kdejaký teenager který do této 
chvíle nechtěl oblékat domácí pletené svetry.

McLana Bobbel Garnmanufaktur 50% bavlna, 50% polyakryl 200 1000 500 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 *

Merino Vlnap 50% merino vlna, 50% akryl 50 105 210 3,5 - 4 ? Velmi oblíbená příze s obsahem jemné merino vlny. Jistě vás nadchne bohatým 
výběrem kombinovatelných odstínů.

Merino Royal Alize 100% australská merino vlna 50 100 200 4 - 5 4 - 5

Merino vlna má schopnost zachytávat vlhkost až do 30% svého objemu, tato 
vlhkost se ve vláknu ohřeje, nevzniká tak nepříjemný chladivý pocit při pocení. 
Díky struktuře vlákna je antibakteriální, oblečení tak nezapáchá ani při 
dlouhodobějším nošení.

Mila, 3 mm mila.pl
vnější - bavlna, (Mila 3 mm je bez vnitřní 
výplně)

300 100 33 5 - 8 5 - 8
Šňůry ideální pro pletení a háčkování. Pomocí provázku a trochou fantazie z nich 
vykouzlíte krásné košíky, tašky, rohože, podložky, pufy, kabelky atd ... stejně jako 
avantgardní šperky.

Mila, 5 mm mila.pl
vnější - bavlna, (Mila 5mm má vnitřní 
výplň - polyester)

450 100 22 8 - 12 8 - 12
Šňůry ideální pro pletení a háčkování. Pomocí provázku a trochou fantazie z nich 
vykouzlíte krásné košíky, tašky, rohože, podložky, pufy, kabelky atd ... stejně jako 
avantgardní šperky.

Mishastyle CZ 50% bavlna, 50% polyakryl 180 1000 556 3 - 4,5 3 - 4,5

Barevná klubíčka Mishastyle jsou ručně navíjená úhledná klubíčka ze tří vedle 
sebe jdoucích nitek (tzv. 3nitka). Svou práci můžete začít háčkovat/plést od 
středu či od kraje klubíčka. Příze je vhodná pro háčkování i pletení šátků, šál, 
sukní, šatů, halenek, ale i dek do kočárku atd.
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Mishastyle Shake CZ 50% bavlna 50% polyakryl 173 750 434 3 - 4,5 3 - 4,5

Klubíčka Shake jsou čtyřnitková klubíčka s plynulými přechody barev a jednou 
probíhající nitkou v celém klubíčku. Svou práci můžete začít háčkovat/plést od 
středu či od kraje klubíčka. Příze je vhodná pro háčkování i pletení šátků, šál, 
sukní, šatů, halenek, ale i dek do kočárku atd.

Mishastyle Smootie CZ 50% bavlna, 50% akryl 190 900 474 4 - 4,5 3 - 4

Ručně namotávaná Smootie klubíčka patří do skupiny klubíček Mishastyle. Každé 
klubíčko vychází z kombinace barev Mishastyle a je tvořeno 4 hlavními barvami 
(čtyřmi nitkami), které jsou v klubíčku prezentovány jednou nitkou v celém 
návinu. Příze je vhodná pro háčkování i pletení šátků, šál, sukní, šatů, halenek, 
ale i dek do kočárku atd.

Moonlight Vlna-Hep 100% bavlna 100 550 550 1,5 - 2,5 ? Háčkovací příze určena především k háčkování deček případně dámských 
halenek. Velmi často je užívána pro háčkování ozdob, andělíčků a panenek.

Moonlight multicolor Vlna-Hep 100% bavlna 100 550 550 1,5 - 2,5 ? Háčkovací příze určena především k háčkování deček případně dámských 
halenek. Velmi často je užívána pro háčkování ozdob, andělíčků a panenek.

Muchla Rejda 75% polyester, 25% lurex 100 140 140 5 - 6 - Efektní střapatá pletací příze s delším vlasem.

Nepál Vlna-Hep 25% vlna, 75% akryl 100 190 190 4 - 6 4 - 6 Hřejivá pletací příze s podílem vlny kterou je možné kombinovat s Nepál Ombré. 
Vhodná například na svetry, ponča, čepice, deky.

Nepál Ombré Vlna-Hep 25% vlna, 75% akryl 100 190 190 4 - 6 4 - 6 Hřejivá pletací příze s podílem vlny, přechody barev vytvářejícími ombre efekt. 
Vhodná například na svetry, ponča, čepice, deky.

Ombre Nako 75% premium akryl, 25% vlna 100 190 190 5 - 6 3 Silnější příze v pěkných barevných kombinbacích, příjemná a hřejivá. Vhodná na 
čepice, šály, teplejší svetry a kabátky.

Organic Cotton Etrofil 100% organická bavlna 50 165 330 3 2 Tato příze je vyrobena ze 100% organické bavlny (BIO kvalita). Příze je jemná na 
dotek, hypoalergénní a vhodná jak na úplety pro nejmenší, tak na výrobu hraček.

Organik Puzzle Etrofil 100% organická bavlna 250 1000 400 3 - 3,5 3 - 3,5
Příze Organik Puzzle je velmi kvalitní příze spletená ze čtyř nitek kombinovaná s 
krásnými dlouhými přechody mezi barvami. Určena především pro jarní šály, 
oblečení pro děti i dospělé, čepičky, ponča, tuniky i hračky.

Panda Vlnika 100% polyester 100 66 66 8 ? Luxusní, neuvěřitelně hebká příze věrně imitující kožešinu. Je ideální k použití na 
pletené šály, nákrčníky, čepice, či ozdobné lemy. Úžasný může být i kabátek.

Paris Nako 60% polyamid, 40% premium akryl 100 245 245 3,5 - 4 3 Příjemná silnější příze s delším vlasem, úplet je hebký a příjemný. Vhodná na 
čepice, šály, šátky a svetříky.

Patty Vlna-Hep
98% prémiový akryl, 2% metalický 
polyester (lurex)

100 185 185 5 - 6 5 - 6 Jemná příze s metalickým vláknem, které dodá výrobku nádech noblesy. Vhodná 
pro háčkování i pletení.

Pepper YarnMellow 100% bavlna 400 100 25 6 - 9 6 - 9
Špagáty Pepper jsou vyrobeny ze 100% bavlny. V jednom klubku je 100 metrů, 
které jsou po celé délce stejně široké a neobsahují uzlíky, dírky, lepidlo a další 
nepořádek, který je typický pro méně kvalitní špagáty z tričkoviny.

Perla Vlna-Hep 60% bambusová viskóza, 40% bavlna 50 125 250 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 ano Příze s výrazným podílem bambusové viskózy, je chladivá, lesklá a velice jemná 
na dotek. Podíl bavlny zaručuje stálost tvaru výrobku.

Perlina Himalaya 50% bavlna, 50% akryl 100 290 290 5 - 5,5 4 - 4,5
Perlina je jemná směsová příze (bavlna, akryl). Vhodná na háčkování i pletení. 
Vyrobit můžete čepice, halenky, nákrčníky, plédy, svetry, šátky, ... deky, hračky 
pro děti, polštáře, povlaky, tašky, apod.

PP Macrame Vlna-Hep 100% polyester 100 85 85 4,5 - 6,5 4,5 - 6,5 Lesklá polyesterová příze, vhodná na háčkování a pletení kabelek, tašek, košíků a 
dekorativních doplňků.

PP Macrame 2mm Maccaroni 100% polypropylen 200 230 115 4 4
Lesklá polypropylénová provázková příze, vhodná k tvorbě kabelek, košíčků, 
koberečků, náramků, polštářků atd. Příze je v návinu 200g u menších projektů 
tak není nutné navazování. Tloušťka příze je 2-3 mm.
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PP Puzzle Bugeto 100% polypropylen 350 260 74 4 - 7 4 - 7

Lesklá polypropylénová provázková příze v nádherných barevných kombinacích, 
vhodná k tvorbě kabelek, košíčků, koberečků, plážových tašek, prostírání, 
koupelnových předložek atd. Výhodou polypropylenové příze je stálobarevnost, 
velmi rychlé schnutí a odolnost.

Puffy Alize 100% Mikropolyester 100 9,2 9 x x
Smyčková chlupatá příze s velkými oky. Při práci s přízí se používají místo jehlic 
nebo háčku - jen ruce, tzn. prsty. Vhodná například pro tvorbu dětských dek 
nebo přikrývek.

Puffy color Alize 100% mikropolyester 100 9,2 9 x x
Smyčková chlupatá příze s velkými oky. Při práci s přízí se používají místo jehlic 
nebo háčku - jen ruce, tzn. prsty. Vhodná například pro tvorbu dětských dek 
nebo přikrývek.

Puzzle Etrofil
60% organická bavlna, 40% antipilling 
akryl

250 1000 400 2,5 - 4 3 - 4

Příze Etrofil Puzzle je velmi kvalitní příze spletená ze čtyř nitek kombinovaná s 
krásnými dlouhými přechody mezi barvami. Složení z organické bavlny a 
antipilling akrylu jí předurčují pro jarní šály, oblečení pro děti i dospělé, čepičky, 
ponča, tuniky i hračky.

Puzzle Ombre Organic Etrofil 100% organická bavlna 250 1450 580 2,5 3

Příze Puzzle Ombre Organic je pletací i háčkovací příze složená ze tří nitek. Ručně 
navazovaná, barvená v ombre stylu. Je vhodná především na výrobu šátků, 
letních šatů, tunik a letních dek. Nitky jsou jen lehce stočené, výsledný projekt 
tak bude nadýchaný, vzdušný, velmi příjemný na nošení.

Rachel Vlnika 100% polyester 50 100 200 6 ? Hebká příze froté vzhledu. Velmi příjemná na dotek. Provedení jednobarevné i 
vícebarevné.

Re-Public Etrofil 100% recyklovaná bavlna 250 1000 400 4 4
Jemná, nadýchaná příze spletená ze čtyř nitek kombinovaná s krásnými dlouhými 
přechody mezi barvami. Složená z kvalitní recyklované bavlny, vhodná pro jarní 
šály, oblečení pro děti i dospělé, čepičky, ponča, tuniky i hračky.

Ribbon Lurex 5 mm Maccaroni 85% recyklovaná bavlna, 15% lurex 250 140 56 6 - 10 6 - 10

Ribbon s lurexem je plochá dutinková bavlněná příze s lurexovým vláknem. 
Výrobek patří mezi nejkvalitnější ribbon příze jaké lze vyrobit. Tato příze má 
úžasný barevný vzhled. Použít můžete například na výrobu koberců, puffů, 
kabelek, plavek, polštářů a mnoha dalších doplňků.

Samira Tweed Vlnika 72% akryl, 28% polyester 100 155 155 5 Akrylová příze v tweedovém vzhledu v přírodních barvách. Krásná jemná příze je 
vhodná především pro svetry, kabátky,šály nebo čepice.

Sierra Vlna-Hep 80% akryl, 20% vlna 150 450 300 4 - 4,5 ? Hřejivá pletací příze se podílem vlny. Vhodná například na svetry, ponča, čepice, 
deky.

Sierra Color Vlna-Hep 80% akryl, 20% vlna 150 450 300 4 - 4,5 ? Hřejivá pletací příze se podílem vlny s krásnými přechody sladěných barev. 
Vhodná například na čepice, deky, ponča a svetry.

Simirna Etrofil 100% polyester 100 100 100 5 - 6 5
Příze Simirna je sametově jemná příze v nádherném třpytivém provedení a lze jí 
kombinovat s přízí Yonca. Příze je vhodná na hračky, deky, šály, čepičky, vesty, 
botičky a podobně.

Socks Vlna-Hep 75% vlna superwash, 25% polyamid 100 420 420 2,5 - 3 2,5 - 3

Z jednoho klubíčka upletete jeden pár ponožek. Díky vysokému podílu kvalitní 
vlny ponožky zahřejí a zároveň jsou odolnějši proti prošlapání. Pro svou kvalitu je 
příze používána mimo jiné na pletení zimních svetrů, vest, kulichů a rukavic, ale 
hlavním artiklem zůstávají ponožky.

Socks Tweed Vlna-Hep 75% superwash, 25% polyamid 100 420 420 2,5 - 3 2,5 - 3

Z jednoho klubíčka upletete jeden pár ponožek. Díky vysokému podílu kvalitní 
vlny ponožky zahřejí a zároveň jsou odolnějši proti prošlapání. Pro svou kvalitu je 
příze používána mimo jiné na pletení zimních svetrů, vest, kulichů a rukavic, ale 
hlavním artiklem zůstávají ponožky.

Softy Alize 100% mikropolyester 50 115 230 3 - 5 2 - 4 Velmi jemná (hebká) chlupatá příze, vhodná pro dětské úplety (čepičky, svetry, 
hračky).

Softy Plus Alize 100% mikropolyester 100 120 120 5 - 7 3 - 5 Velmi jemná (hebká) chlupatá příze, silnější provedení příze Softy. Vhodná pro 
čepice, hračky, nákrčníky, šály, …

Softy Plus Ombre Batik Alize 100% micropolyester 500 600 120 5 - 6 3 - 5 Podobná oblíbené přízi Softy Plus, nyní s barevným provedením Ombre Batik 
(měkký přechod barev). Vhodná na háčkované nebo pletené dětské deky.
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Starleta Vlna-Hep 78% viskoza, 11% polyamid, 11% lurex 25 100 400 2 2 Metalizovaná háčkovací příze s třpytivým efektem. Vhodná k obháčkování krajů 
ubrusů, výrobě dekorací a vánočních ozdob.

Střapec Rejda 100% polyamid 50 85 170 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5 Efektní střapatá pletací příze s delším vlasem.

Sweet Roll Himalaya 100% akryl 140 224 160 5 5,5

Akrylová pletací příze Sweet roll je šikovně tak navržena, aby tvořila pravidelné 
široké pruhy. Jedno klubko obsahuje dvě opakování a skládá se vždy ze tří 
barevných kombinací. Díky čemu můžete plynule procházet z jednoho klubka na 
druhé. Příze je určená na čepice, šály a jiné úplety.

Terezka Vlnika 100% bavlna 50 155 310 3 - 4 Jemná bavlněná příze, určená k pletení i háčkování jarních a letních modelů.

Terezka multi Vlnika 100% bavlna 50 155 310 3 - 4 Velmi jemná a příjemná bavlněná příze v pestré kombinaci barev. Uplatnění 
najde zejména při háčkování a pletení letních modelů, či postaviček.

Tulip Vlna-Hep 100% akryl 100 170 170 4 - 5 4 - 5 ano 100% akrylová příze s protižmolkovou (antipillingovou) úpravou, díky které je 
velice jemná na dotek.

Tulip Big Vlna-Hep 100% akryl (antipilling) 100 72 72 7 - 9 7 - 9
Jemná akrylová příze s antipillingovou úpravou (je možné prát v pračce a příze 
nebude žmolkovatět). Díky této úpravě má příze slabý lesk a stálost barev. Je tak 
příjemná na dotek že je vhodná pro každodenní.

Tulip Big Color Vlna-Hep 100% akryl (antipilling) 100 72 72 7 - 9 7 - 9
Jemná akrylová příze s antipillingovou úpravou (je možné prát v pračce a příze 
nebude žmolkovatět). Díky této úpravě má příze slabý lesk a stálost barev. Je tak 
příjemná na dotek že je vhodná pro každodenní.

Tulip Color Vlna-Hep 100% akryl (antipilling) 100 170 170 4 - 5 4 - 5 ano
Jemná akrylová pletací příze s antipillingovou úpravou (je možné prát v pračce a 
příze nebude žmolkovatět). Je tak příjemná na dotek, že je vhodná pro 
každodenní a téměř celoroční nošení.

Twist Vlna-Hep recyklovaná bavlna 500 150 30 5 - 8 5 - 8 Twist je příze určená pro techniku drhnutí (macrame). Příze může být 
rozčesávána a má tloušťku 5 mm.

Velvet Himalaya 100% mikropolyester 100 120 120 8 8 Jemná žinilková příze, lesklé barvy. Na omak podobná přízi Dolphin Baby. 
Vhodná na čepičky, deky, nákrčníky, šály - pro děti i dospělé.

Vesuv Vlna-Hep 100% akryl (antipilling) 50 133 266 3 - 4 3 - 4 ano 100% akrylová pletací příze s protižmolkovou (antipillingovou) úpravou, díky 
které je velice jemná na dotek.

Waltz Vlna-Hep 100% premium akryl 100 240 240 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5 Duhová příze s přirozeným leskem. Vhodná na svetry, šály, šátky a nákrčníky.

Yetti Vlnap 100% akryl 100 147 147 4,5 - 5 ? Extra objemná 100% akrylová příze, je vhodná výhradně pro ruční pletení. Barvy 
jsou módní a lehce kombinovatelné.
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