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Model 15 Tílko 
 
Pro vel. 36 = čísla před závorkou, pro vel. 38/40 = čísla v závorce, pro vel.  42 = čísla za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Limone značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna opalovaná mercerizovaná, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
barva 106 khaki 50 (100) g 
 
Materiál: Limone Color značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna opalovaná mercerizovaná, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
barva 227 avocado 150 (200) g 
 
Jehlice: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej barvou avocado na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor 2:  
Pracujeme podle rozkresu barvou khaki na jehlicích č. 4 
1. – 8. řadu 2 x opakujeme, pak 2 řady lícový žerzej 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Krajové oko, 2 oka hladce, 2 oka hladce splést, dále základním vzorem, na levém okraji práce: 1 oko 
hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 2 oka hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 86 (94) 102 ok barvou khaki a pleteme rubovou řadu hladce. Pak pleteme 1 x základní 
vzor 2 (celkem 18 řad) a oka rozdělíme takto: začínáme oky před opakováním vzoru = MS, pak 
opakování vzoru 20 (22) 24 x, končíme oky za opakováním vzoru. Pak pokračujeme barvou avocado 
základním vzorem 1. 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně v každé 6. řadě oboustranně od základního vzoru  
26 x 1 oko. Pak přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 6 x 1 oko. 
Pro průramky ujímáme po 42 (43) 44 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 6 (8) 10 x 1 oko  
= 74 (78) 82 ok. 
Po 50 (51) 52 cm od začátku pleteme 1 dírkovou řadu (1. řada rozkresu), rubovou a další 2 řady hladce 
(= 1 vroubek). Po 52 (53) 54 cm od začátku všechna oka uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. Postranní tvarování a průramky pleteme stejně jako u zadního dílu. 
Současně se začátkem průramků pro rozparek práci rozdělíme uprostřed a obě strany dopleteme 
odděleně. Po 50 (51) 52 cm od začátku pleteme 1 dírkovou řadu (1. řadu rozkresu), rubovou  
a další 2 řady hladce (= 1 vroubek). Po 52 (53) 54 cm od začátku všechna oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem. 
Uděláme kroucenou šňůrku ze 2 vláken příze barvy khaki, hotová délka cca 150 cm,  
kterou provlékneme skrz dírkovou řadu na předním a zadním díle tak, že pro ramínka zůstane  
vždy cca. 20 – 22 cm volných, konce vepředu zavážeme na mašli. 
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