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léto 2012: 178 a 179 – Dámské ručně pletené tričko a letní pletená šála 
 
Průhledné 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 
200 (250/250) g barva 02 schwarz 
 
Jehlice a kruhová jehlice č. 5 značky  Schoeller+Stahl. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 19 ok a 32 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek (líc i rub hladce, v kruhových řadách 1 řada hladce, 1 řada obrace) na jehlicích č. 5. 
 
Krajkový vzor (počet ok dělitelný 2 + 2 krajová oka): (vzorek práce: 12 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
1. řada (= lícová): krajové oko, * 1 nahodit, 2 oka přehozeně splést, vzor mezi * neustále opakujeme, 
krajové oko. 
2. řada (= rubová): krajové oko, * 1 nahodit, 2 oka přehozeně splést, vzor mezi * neustále opakujeme, 
krajové oko. 
1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 90 (96/102) ok a pleteme 5 cm = 16 řad vzorem lemu, přičemž v poslední řadě ujmeme 
rovnoměrně 24 ok = 66 (72/78 ok. Dále pleteme krajkovým vzorem. Pro průramky ujímáme po 36 
(37/38) cm od začátku = 56 (58/60) řad oboustranně v každé 2. řadě 6 x 1 oko = 54 (60/66) ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 54 (56/58) cm od začátku = 98 (102/106) řad prostředních 40 ok. Zbylých 
7 (10/13) ok po 55 (57/59) cm od začátku = 100 (104/108) řadách uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 90 (96/102) ok a pleteme 5 cm = 16 řad vzorem lemu, přičemž v poslední řadě ujmeme 
rovnoměrně 24 ok = 66 (72/78 ok. Dále pleteme krajkovým vzorem. Pro průramky ujímáme po 36 
(37/38) cm od začátku = 56 (58/60) řad oboustranně v každé 2. řadě 6 x 1 oko = 54 (60/66) ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 52 (54/56) cm od začátku = 94 (98/102) řadách prostředních 28 ok a dále 
pak ještě v každé 2. řadě 1 x 3, 1 x 2 a 1 x 1 oko. Zbylých 7 (10/13) ok po 55 (57/59) cm od začátku = 100 
(104/108 řadách uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 59 (67/75) ok a pleteme vzorem lemu. Po 6 (8/10) cm od začátku = 13 (17/21) řadách 
oboustranně ujímáme v každé 2. řadě 20 (16/13) x 1 oko = 19 (35/49) ok. Po 18 cm od začátku zbylých 
19 (35/49) ok uzavřeme. Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. Z okraje výstřihu 
nabereme 104 ok a pleteme 4 cm vzorem lemu v kruhových řadách, pak oka uzavřeme. 
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Šála 
 
šířka: ca. 15 cm 
délka (bez třásní): ca. 220 cm 
 
Materiál – Algarve značky Austermann 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 142 m/ 50 g 
po 50 g barvy 02 schwarz, 10 natur a 39 hellgrau  
 
Materiál – Delight značky Austermann 
88% polyamid, 12% polyester, délka návinu = ca. 125 m/ 25 g 
25 g barvy 10 grau 
 
Jehlice č. 10 značky  Schoeller+Stahl. 
 
Vzorek práce je nutno přesně dodržet (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Krajkový vzor: 
Počet ok dělitelný 2 + 2 krajová oka. 
 
Vzorek práce: 
9 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 10. 
 
1. řada (= lícová): krajové oko, * 1 nahodit, 2 oka přehozeně splést, od * neustále opakujeme, krajové 
oko. 
 
2. řada (= rubová): krajové oko, * 1 nahodit, 2 oka přehozeně splést, od * neustále opakujeme, krajové 
oko. 
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Sled proužků: 
2 řady Algarve schwarz dvojitě, * 2 řady Algarve hellgrau dvojitě, 2 řady Algarve natur dvojitě, 2 řady  
Delight grau dvojitě, 2 řady Algarve natur dvojitě, 2 řady Algarve hellgrau dvojitě, 2 řady Algarve 
schwarz dvojitě, od * 2 x pleteme. 
 
Pracovní postup: 
 
Šála se plete napříč. 
 
Začneme na 164 ok Algarve schwarz dvojitě a pleteme krajkovým vzorem podle sledu proužků. 
Pak oka uzavřeme, přičemž nahozená oka pleteme vždy dvakrát = 1 x normálně a 1 x anglicky. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Na úzké strany navážeme vždy ve vhodné barvě 
ca. 40 cm dlouhé třásně (po 4 vláknech) = cca 20 cm hotové délky. 


