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léto 2012: 171 – Dámské letní pletené tílko 
 
Pro vel. 36/38 = údaje vlevo 
Pro vel. 40/42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál – Kara značky Austermann 
46% polyamid, 27% bavlna, 27% polyakryl, délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 
150g  barvy 19 flamingo, 100g barvy 02 schwarz, 100 g barvy 07 türkis, 100g barvy 13 koralle 
 
Jehlice a háček č. 4,5 značky Schoeller+Stahl. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 4,5. 
 
2 oka křížit vlevo: 
2. oko uplést za zadní nit za 1. okem, pak 1. oko hladce a pak nechat obě oka sklouznout z jehlice. 
 
Copánek přes 4 oka: 
1. řada: 2 oka na pomocnou jehlici před práci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce; 
2. řada: obrace; 
3. řada: hladce; 
4. řada: obrace; 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Sled vzorů: 
Počet ok dělitelný 14 + 13 + 2 krajová oka. 
Krajové oko, * 4 oka copánek, 3 oka rubový žerzej, 3 x 2 oka křížit vlevo, 1 oko rubový žerzej *, 4 oka 
copánek, 3 oka rubový žerzej, 3 x 2 oka křížit vlevo, krajové oko. V rubových řadách pleteme oka tak, 
jak se jeví. 
 
Sled proužků: 
*12 řad flamingo, 4 řady schwarz, 4 řady koralle, 4 řady schwarz, 4 řady türkis, 4 řady schwarz*,  
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
 
Vzorek práce ve sledu vzorů před spuštěním ok: 23 ok a 28 řad = 10 x 10 cm na jehlicích č. 4,5. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní i přední díl se pletou napříč. 
Začneme na 85 ok barvou flamingo a na jehlicích č. 4,5 a pleteme rubovou řadu takto: krajové oko, 
*6 ok obrace, 3 oka hladce, 4 oka obrace, 1 oko hladce*, od * k * opakujeme 4 x, končíme 4 oky 
obrace, 3 oky hladce, 4 oky obrace, krajovým okem. Pak pokračujeme podle sledu vzorů a proužků. 
Po cca 39 – 40 (50) cm od začátku uzavřeme oka barvou flamingo, přičemž oka pletená rubovým 
žerzejem necháme spadnout a nad nimi háčkujeme řetízková oka. U 1 oka obrace 5 řetízkových ok, 
u 3 ok obrace 15 řetízkových ok. Druhý díl upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Nyní se puštěná oka budou spojovat. Pro toto spojování ustřihneme cca 70 cm dlouhé vlákno 
ve vhodné barvě ke spuštěným okům. Jeden konec připevníme na postranní okraj, protáhneme vlákno 
skrz oka až k puštěným okům, v prostřed puštěných ok spojíme 8 vláken a dále pak vlákno protahujeme 
oky na rubové straně až k dalším puštěným okům a tam opět 8 ok navzájem spojit. Tímto způsobem se 
všechny skupiny 3 puštěných ok spojí dohromady. Ramenní švy uzavřeme přes ca. 10 (13) cm, sešijeme 
postranní švy, pro průramky necháme cca 25 cm otevřených. 
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