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Model 54 Letní pletené tričko 
 
Pro vel. 36/38   = čísla vlevo 
Pro vel. 40   = čísla uprostřed 
Pro vel. 42/44  = čísla vpravo. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Algarve značky Austermann 
100% bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = cca. 142 m/ 50 g 
350 (400/450) g barva 23 Türkis 
 
Jehlice a háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl  
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 19 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 3,5 
1. řada: obrace 
2. řada: krajové oko, 1 hladce, * 1 nahodit, 1 hladce, od * neustále opakovat, krajové oko 
3. řada: obrace, přitom všechna nahození předchozí řady nechat spadnout. 
2. a 3. řadu neustále opakujeme. 
 
Zkrácené řady: 
Řady se pletou jen zčásti, zbytek ok necháváme neupletený, práci vždy otáčíme s 1 nahozením 
a pleteme podle sledu vzorů. Když opět pleteme přes všechna oka, nahození vždy splétáme 
s následujícím okem hladce. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 98 (106/114) ok a pleteme základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme 
oboustranně v každé 6. řadě 5 x 1 (v každé 6. řadě 5 x 1/ v každé 8. řadě 1 x 1 a v každé 6. řadě 4 x 1) 
oko = 88 (96/104) ok. Pak oboustranně v každé 4. řadě přidáváme 2 x 1 oko a dále pak v každé 2. řadě 
5 (7/8) x 1 a pak nově nahodíme 3 (2/2) x 2 oka a 2 (2/1) x 3 oka = 126 (134/142) ok. 
Pro náramenice po 66 (68/70) cm od začátku pleteme zkrácené řady, přitom oboustranně v každé 
2. řadě odložíme 2 x 10 (11/12) ok a 2 x 9 (10/11) ok, pak pleteme 1 řadu přes všechna oka a oka 
uzavřeme. Pro výstřih uzavřeme po 68 (70/72) cm od začátku prostředních 50 ok. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih uzavřeme po 25 (26/27) 
cm od začátku prostředních 13 ok a obě strany dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení ujímáme na vnitřním okraji v každé 2. řadě 1 x 3,  
2 x 2, 3 x 1 a v každé 4. řadě 2 x 1 a v každé 6. řadě 6 x 1 oko. Celková 
délka dílu je 68 (70/72) cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme 
postranní a ramenní švy. Výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých 
sloupků, přičemž dodržíme přesné údaje podle střihu. 
Pro šálový límec nabereme z krátkých sloupků zevnitř 240 (244/248) 
ok, přičemž začínáme 
cca. po 29 (30/31) cm od začátku (viz hvězdička) na levé straně 
výstřihu a končíme zrcadlově, přičemž šálový límec leží přes sebe. 
Pleteme 15 cm základním vzorem, pak oka volně uzavřeme. 
Pro pásek začneme na cca 400 ok a pleteme 4 cm lícovým žerzejem, 
pak oka uzavřeme. 


