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Model 104 Merino Lace 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Tunika 
Návrh: Babette Ulmer 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Merino Lace značky Austermann 
100% merino super fine, délka návinu = ca. 350 m/ 25 g 
100 (100/150) g barvy 12 blau 
 
Jehlice č. 5, 6, 7 a 8 značky Schoeller + Stahl  
Háček č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Krajkový vzor (počet ok dělitelný 3 + 4 + 2 krajová oka):  
 
1. řada (lícová): krajové oko, * 1 nahodit, 2 oka hladce přehozeně splést, 1 oko hladce, od *neustále 
opakujeme, 2 oka hladce, krajové oko 
2. řada (rubová): krajové oko, 2 oka obrace, * 1 nahodit, 2 oka obrace splést, 1 obrace, od *neustále 
opakujeme, 2 oka obrace, krajové oko. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Vzorek práce:  
Krajkový vzor jednoduchou přízí na jehlicích č. 5, měřeno v nataženém stavu: 16 ok a 20 řad = 10 x 10 
cm. 
Krajkový vzor dvojitou přízí na jehlicích č. 6, měřeno v nataženém stavu: 15 ok a 20 řad = 10 x 10 cm 
Krajkový vzor trojitou přízí na jehlicích č. 7, měřeno v nataženém stavu: 13 ok a 19 řad = 10 x 10 cm 
Krajkový vzor čtyřnásobnou přízí na jehlicích č. 8, měřeno v nataženém stavu: 25 ok a 14 řad = 10 x 10 
cm. 
 
Pracovní postup: 
 
Přední díl: 
Začneme na 66 (72/78) ok na jehlicích č. 8 čtyřnásobnou přízí a pleteme první rubovou řadu obrace, 
pak pokračujeme krajkovým vzorem. Po 26 řadách pokračujeme trojitou přízí na jehlicích č. 7. 
Po dalších 34 (36/40) řadách pokračujeme dvojitou přízí na jehlicích č. 6 a po dalších 36 (38/38) řadách 
jednoduchou přízí na jehlicích č. 5. Po dalších (20/22) řadách uzavřeme pro výstřih prostředních 20 ok 
a dále pokračujeme levou polovinou předního dílu = 23 (26/29) ok. Pro výstřih ujímáme na levém okraji 
v každé 2. řadě 6 x 1 oko = 17 (20/23) ok. Přičemž krajkový vzor pleteme až ke krajovému oku, 
tj. nepleteme žádná 2 oka hladce před krajovým okem. Po celkových 132 (136/142) řadách zbylých 
17 (20/23) ok uzavřeme. Druhou polovinu dopleteme zrcadlově, přičemž krajkový vzor pleteme 
od krajového oka, takže nepleteme žádná 2 oka hladce za krajovým okem. 
 
Zadní díl:  
Pleteme stejně jako přední díl, jen pro výstřih uzavřeme až po 32 (32/34) řadách jednoduchou přízí 
prostředních 32 ok. 
 
Dohotovení:  
Díly extrémně hodně vypneme, lehce navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy, okraje průramků 
a výstřihu obháčkujeme jednou řadou krátkých sloupků dvojitou přízí. 
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