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Model 131027 
 
Dámské pletené tričko 
Návrh: Eva Varpio 
 
Pro vel. 36 = 1. údaj 
Pro vel. 38/40 = 2. údaj 
Pro vel. 42 = 3. údaj 
Pro vel.  44 = 4. údaj 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze barva 36 38/40 42 44 
Lina 
81% viskóza, 
19% len, 
délka návinu = 
ca. 95 m / 50 g 

16 
maigrün 

300 g 
6 klubek 

300 g 
6 klubek 

350 g 
7 klubek 

400 g 
8 klubek 

 
Jehlice č. 4 + 4,5, kruhová jehlice č. 4 značky Schoeller + Stahl. 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4. 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic.) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 17 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 4,5. 

1. řada: krajové oko, 1 hladce, *4 hladce, 2 hladce splést, 1 nahodit *, končíme 2 hladce, 
krajové oko; 

2. řada a všechny další sudé řady: krajové oko, všechna oka a nahození obrace, krajové oko; 
3. a 7. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
5. řada: krajové oko, 1 hladce, *2 hladce splést, 1 nahodit, 4 hladce *, krajové oko. 

Vzor mezi * = opakování vzoru stále opakujeme. 
1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 
 
Vroubek: v kruhových řadách střídavě 1 kruhová řada obrace, 1 kruhová řada hladce. 
 
Zdvojené oko: 
Přízi položit před práci a do 1. oka vpíchnout jako k pletení obrace. Oko zvednout na pravou jehlici 
a přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. Příze se 
musí opravdu hodně pevně utáhnout, aby nevznikla žádná dírka. Když se pak plete přes zdvojená oka, 
vpichujeme do obou částí oka jako při pletení hladce a spleteme je tak hladce. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 78 (82/86/94) ok na jehlicích č. 4 a pleteme 6 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme na 
jehlicích č. 4,5 základním vzorem, přičemž v 1. řadě pro vel. 36 ujmeme 1 oko a pro ostatní velikosti 
přidáme 1 (3/1) oka = 77 (83/89/95) ok. Pleteme 40 cm rovně. 
 
Postranní přidávání rukávů: 
V každé následující 2. řadě přidáváme oboustranně 4 x 1, 1 x 2 a 1 x 3 oka. Přidaná oka pleteme 
základním vzorem = 95 (101/107/113) ok. Dále pleteme rovně. 
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Výstřih: 
Po 58 (59/60/61) cm od začátku prostředních 21 ok odložíme a obě strany dokončíme odděleně. 
Pro zakulacení pracujeme zkrácené řady, tj. na vnitřním okraji necháme vždy ještě 1 x 5 a 1 x 3 ok víc 
neupletených, práci otočíme, upleteme 1 zdvojené oko a pleteme řadu zpátky. Po 60 (61/62/63) cm 
od začátku pleteme ještě 1 řadu přes všechna oka tak pak odložíme. Dávejte přitom pozor na to, 
abyste končili s 3. nebo 7. řadou základního vzoru. Bez dírek ažurového vzoru se pak díly dají hezky sešít 
pletacím stehem. 
 
Přední díl: 
Začneme na 78 (82/86/94) ok na jehlicích č. 4 a pleteme 6 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme na 
jehlicích č. 4,5 základním vzorem, přičemž v 1. řadě pro vel. 36 ujmeme 1 oko a pro ostatní velikosti 
přidáme 1 (3/1) oka = 77 (83/89/95) ok. Pleteme 40 cm rovně. 
 
Postranní přidávání rukávů: 
V každé následující 2. řadě přidáváme oboustranně 4 x 1, 1 x 2 a 1 x 3 oka. Přidaná oka pleteme 
základním vzorem = 95 (101/107/113) ok. Dále pleteme rovně. 
 
Výstřih: 
Současně po 52 (53/54/55) cm od začátku prostředních 17 ok odložíme a obě strany dokončíme 
odděleně. Pro zakulacení pracujeme zkrácené řady, tj. na vnitřním okraji necháme vždy ještě 1 x 4, 1 x 
3 a 3 a 1 oko víc neupletených, práci otočíme, upleteme 1 zdvojené oko a pleteme řadu zpátky. Po 60 
(61/62/63) cm od začátku pleteme ještě 1 řadu přes všechna oka tak pak odložíme. Dávejte přitom 
pozor na to, abyste končili s 3. nebo 7. řadou základního vzoru. Bez dírek ažurového vzoru se pak díly 
dají hezky sešít pletacím stehem. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
 
Ramenní šev: 
Odložených vnějších 29 (32/35/38) ok předního dílu sešijeme s odpovídajícím počtem ok zadního dílu 
pletacím stehem. Postranní švy sešijeme matracovým stehem. 
 
Lem výstřihu: 
Odložená oka výstřihu nabereme na kruhovou jehlici č. 4 a přidáme ještě 30 ok mezi = 104 ok 
a pleteme 4 kruhové řady vroubkem, pak oka uzavřeme. 
 
Lemy rukávů: 
Z okrajů rukávů nabereme na kruhovou jehlici č. 4 58 (64/70/76) ok a pleteme 3 kruhové řady vzorem 
lemu, pak oka volně uzavřeme, anebo italsky zapošijeme (což nám vytvoří úhledný pružný okraj). 
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