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léto 2012: 175 – Dámské letní pletené tričko
Pro vel. 36
= údaje vlevo
Pro vel. 38/40
= údaje uprostřed
Pro vel. 42
= údaje vpravo
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti
Materiál – Algarve značky Austermann
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 142 m/ 50 g
350 (400/450) g barva 12 creme
po 50g barva 11 natur, 13 beige, 34 schlamm
Materiál – Delight značky Austermann
88% polyamid, 12% polyester, délka návinu = ca. 125 m/ 25 g
25g barva 01 sand
Jehlice č. 3,5 + 6 a háček č. 3 značky Schoeller+Stahl.
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic)
Základní vzor: (vzorek práce: 25 ok a 32 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 3,5
Rubový žerzej:
Líc obrace, rub hladce.
Žebrový vzor:
4 řady obrace, 4 řady hladce.
Vzor A:
1. řada (lícová): 1 hladce, 1 nahodit, střídavě;
2. řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout a oka vytáhneme do délky.
Vzor B:
1. řada (rubová): 1 obrace, 1 nahodit, střídavě;
2. řada: hladce, přitom nahozená oka necháme spadnout a oka vytáhneme do délky.
Zkrácené řady:
Řady se pletou jen zčásti. Pleteme udaný počet ok, pak práci otočíme a upleteme zdvojené oko
(= 1. oko sejmout obrace,přičemž leží příze před jehlicí, přízi pevně utáhnout za jehlici dozadu, přičemž
se oko stáhne z jehlice a leží tak zdvojené na jehlici. Když se opět plete nad všemi oky, obě části oka
splést společně.
Pracovní postup:
Zadní díl:
Začneme na 118 (128/138) ok barvou creme a pleteme rubovou řadu obrace, pak 3 řady rubový
žerzej, pak pokračujeme základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v každé
8. řadě 5 x 1 oko. Následně pak opět oboustranně v každé 8. řadě přidáváme 8 x 1 oko. Po 29 (30/31)
cm od začátku uzavřeme oboustranně pro průramky 5 ok, dále pak v každé další 2. řadě oboustranně
2 x 2 ok a v každé 4. řadě ještě 3 (6/9) x 1 oko = 94 (98/102) ok. Po 47 (49/51) cm od začátku uzavřeme
pro krční výstřih prostředních 20 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme
na vnitřním okraji v každé 2. řadě oboustranně 2 x 6 a 2 x 2 oka.
Současně po 48 (50/52) cm od začátku uzavřeme pro náramenice na vnějším okraji v každé 2. řadě
oboustranně 3 x 7 (2 x 8 a 1 x 7 / 2 x 8 a 1 x 9) ok. Celková délka dílu je 50 (52/54) cm.
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Přední díl:
Začneme na 118 (128/138) ok barvou creme a pleteme rubovou řadu obrace, pak 3 řady rubový
žerzej, pak pokračujeme základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v každé
8. řadě 5 x 1 oko. Následně pak opět oboustranně v každé 8. řadě přidáváme 8 x 1 oko. Po 29
(30/31) cm od začátku uzavřeme oboustranně pro průramky 5 ok, dále pak v každé další 2. řadě
oboustranně 2 x 2 ok a v každé 4. řadě ještě 3 (6/9) x 1 oko = 94 (98/102) ok. Po 32 (34/36) cm
od začátku uzavřeme pro výstřih prostředních 22 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení
uzavřeme na vnitřním okraji oboustranně v každé 2. řadě 2 x 2 a 6 x 1 oko, pak ještě v každé 4. řadě
5 x 1 oko. Současně po 48 (50/52) cm od začátku uzavřeme pro náramenice na vnějším okraji v každé
2. řadě oboustranně 3 x 7 (2 x 8 a 1 x 7 / 2 x 8 a 1 x 9) ok. Celková délka dílu je 50 (52/54) cm.
Rukáv:
Začneme na 76 (81/86) ok barvou creme a pleteme rubovou řadu obrace, pak 3 řady rubovým
žerzejem. Pak pokračujeme základním vzorem. Po 3 cm od začátku pro rukávovou kouli uzavřeme
oboustranně 2 oka a v každé další 2. řadě ještě 7 x 2, 3 x 3, 1 x 2 a 1 x 3 oka. Po 12 cm od začátku
zbylých 16 (21/26) ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně.
Šálový díl:
Začneme barvou schlamm na 70 (76/82) ok a na jehlicích č. 6 a pleteme rubovou řadu obrace
1. – 18. řada (schlamm) 2 řady rubový žerzej, 4 řady lícový žerzej, 4 řady rubový žerzej, 4 řady lícový
žerzej, 4 řady rubový žerzej;
19. – 20. řada (schlamm): krajové oko, 41 ok vzor A, následující 3 oka lícový žerzej, posledních 25 (31/37)
ok nechat neupletených = zkrácené řady, otočit práci se zdvojeným okem a podle vzoru plést zpátky;
21. řada (Delight): krajové oko, 68 (74/80) ok hladce, přičemž zdvojené oko splést hladce, krajové oko;
22. – 23. řada: (Delight): krajové oko, 24 (30/36) ok lícový žerzej, 44 ok vzor B, krajové oko;
24. řada (Delight): krajové oko, 68 (74/80) M ok obrace, krajové oko;
25. – 26. řada (beige): krajové oko, 68 (74/80) ok lícový žerzej, krajové oko;
27. řada (beige): krajové oko, 68 (74/80) ok hladce, krajové oko;
28. – 29. řada (beige): krajové oko, 24 (30/36) ok lícový žerzej, 44 ok vzor B, krajové oko;
30. řada (beige): krajové oko, 68 (74/80) ok hladce, krajové oko;
31. – 32. řada (beige): krajové oko, 46 ok rubový žerzej, otočit práci se zdvojeným okem a plést zpátky;
33. – 34. řada (beige): krajové oko, 37 ok rubový žerzej, otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
35. řada (Delight): krajové oko, 68 (74/80) ok hladce, přičemž zdvojená oka splést hladce, krajové oko;
36. – 37. řada (Delight): krajové oko, 29 (35/41) lícový žerzej, 39 ok vzor B, krajové oko;
38. řada (Delight): krajové oko, 68 (74/80) ok obrace, krajové oko;
39. – 40. řada (creme): krajové oko, 46 ok rubový žerzej, práci otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
41. – 42. řada (creme): krajové oko, 40 ok rubový žerzej, práci otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
43. – 44. řada (creme): krajové oko, 34 ok rubový žerzej, práci otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
45. – 46. řada (Delight): krajové oko, 68 (74/80) ok lícový žerzej, přičemž zdvojená oka splést hladce,
krajové oko;
47. – 48. řada (Delight): krajové oko, 44 ok vzor A, 24 (30/36) ok lícový žerzej, krajové oko;
49. řada (natur): krajové oko, 46 ok hladce, 22 (28/34) ok obrace, krajové oko;
50. řada (natur): krajové oko, 25 (31/37) ok obrace, 43 ok vzor B (1. řada), krajové oko;
51. – 52. řada (natur): krajové oko, 46 ok rubový žerzej, práci otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
53. – 54. řada (natur): krajové oko, 41 ok rubový žerzej, práci otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
55. – 56. řada (natur): krajové oko, 37 ok rubový žerzej, práci otočit se zdvojeným okem a plést zpátky;
57. – 58. řada (natur) krajové oko, 68 (74/80) ok rubový žerzej, přičemž zdvojená oka splést obrace,
krajové oko;
59. – 60. řada (natur): krajové oko, 68 (74/80) ok rubový žerzej, krajové oko;
61. řada: oka uzavřít.
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Dohotovení:
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy, vsadíme rukávy. Uzavřeme
postranní a rukávové švy. Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu rovnoměrně zvenku 180 ok barvou
creme a pleteme 4 kruhové řady obrace, pak přízí Delight 4 kruhové řady hladce, přičemž v 1. kruhové
řadě rovnoměrně ujmeme 40 ok = 140 ok. Pak oka uzavřeme. Dvojitou přízí Delight háčkujeme
přes první řadu ještě 1 kruhovou řadu pevných ok.
Šálový díl našijeme podle fotografie, přičemž z uzavřeného okraje našijeme předních 10 cm na levý
postranní šev do výše 10 cm od spodního okraje předního dílu. Úzký levý okraj našijeme na pravé
rameno.
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