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Model 27 Tílko 
 
Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 40/42 údaje 
v závorce. Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro 
všechny velikosti. 
 
Materiál: Palma Color značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu 
= ca. 110 m / 50 g 
barva 08 fuchsie 200 (250) g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 od značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 20 ok a 26 řad = 10×10 
cm). Lícový žerzej 
 
Zdůrazněné ujímání: 
 
V lícových řadách: na pravém okraji práce: krajové oko, 
1 hladce, 2 hladce splést, dále základním vzorem, na levém 
okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko 
 
V rubových řadách: na pravém okraji práce: krajové oko, 1 obrace, 2 obrace splést, dále 
základním vzorem, na levém okraji práce: 2 obrace anglicky splést, 1 obrace, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 77 (93) ok a pleteme 7 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním 
vzorem, přičemž v 1. řadě ujmeme rovnoměrně 3 (7) ok = 74 (86) ok. 
Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 6. řadě od lemu 7×1 oko = 88 (100) ok. 
Současně pro V výstřih práci po 16 cm od lemu rozdělíme a obě strany dopleteme odděleně. 
Pro výstřih ujímáme zdůrazněně  oboustranně na vnitřním okraji  v každé řadě 16 (20)×1 oko 
a v každé 2. řadě 8 (10)×1 oko. Současně ujímáme pro průramky po 21 cm od lemu oboustranně 
* střídavě 2×1 v každé řadě a 2×1 oko v každé 2. řadě*, od * do * ještě 2× opakujeme, v každé 
řadě 2×1 oko a v každé 2. řadě 2×1 oko. 
Po 28,5 cm od lemu zbylých 6 (4) ok uzavřeme, přičemž těsně před uzavřením spleteme 1. krajové 
oko s okem následujícím hladce a druhé krajové oko s okem před ním anglicky hladce. 
 
Přední díl: pleteme stejně jako zadní díl. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
Pro lemy průramků nabereme z okrajů 41 (49) ok a pleteme vzorem lemu.  Pro tvarování 
přes postranní šev splétáme přehozeně v každé 2. řadě 3×3 oka (prostřední oko s okem ležícím 
před ním hladce sejmout, následující oko uplést podle vzoru a sejmutá oka přes ně přetáhnout). 
Po 2,5 cm lemu zbylých 29 (37) ok uzavřít tak, jak se jeví. 
Pro lem výstřihu s ramínky nabereme ze zadní špičky výstřihu 1 oko, z levého okraje  zadního 
výstřihu a úzkého okraje lemu 44 (49) ok, pro levé ramínko přidáme 76 nově nahozených ok, 
z levého předního okraje výstřihu 44 (49) ok, z přední špičky výstřihu 1 oko, z pravého předního 
okraje výstřihu 44 (49) ok, pro pravé ramínko přidáme nově nahozených 76 ok, z levého okraje 
zadního výstřihu 44 (49) ok. 
Přes těchto 330 (350) ok pleteme vzorem lemu v kruhových řadách, přičemž pro tvarování 
na předním a zadním středu v každé řadě ujímáme 11×3 oka přehozeně, tak jak je popsáno 
u lemu průramku. Po 5 cm zbylých 286 (306) ok uzavřeme tak, jak se jeví. 
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