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Model 20 Letní šaty / tunika 
 
Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj, 
platí pro obě velikosti 
 
Materiál: Novela značky Schoeller+Stahl 
50% bavlna, 50% polyakryl, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
barva 14 fuchsie 350 (400) g 
 
Jehlice: č. 3 + 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 
Na jehlicích č. 3 
4 řady: 2 hladce, 2 obrace 
6 řad: lícový žerzej 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 20 ok a 27 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
Základní vzor 2: 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka i nahození obrace 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce splést, dále základní vzor, na levém okraji práce: 1 oko 
hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 74 (82) ok a pleteme základním vzorem 1. 
Pro postranní tvarování přidáváme v každé 6. řadě oboustranně 4 x 1 oko = 102 (110) ok. Současně si 
po 6 cm od začátku označíme práci na obou stranách pro průramky. Pro náramenice uzavřeme  
po 26 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 5 x 5 a 1 x 8 (5 x 6 a 1 x 7) ok. Po 30 cm od začátku 
zbylých 36 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 54 ok a pleteme základním vzorem 1. Postranní tvarování pleteme na pravém okraji práce 
stejně jako u zadního dílu. Současně pro přední zešikmení ujímáme zdůrazněně na levém okraji práce  
v každé 2. řadě 27 x 1 a v každé 4. řadě 7 x 1 oko. Náramenice pracujeme stejně jako u zadního dílu, 
celková délka dílu je 30 cm. Pro průramky si práci na pravém okraji práce označíme po 6 cm  
od začátku. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
Sešijeme náramenice a postranní švy až k označení. Spodní okraj obháčkujeme podle rozkresu 120 (126) 
krátkými sloupky v kruhové řadě, pak pracujeme 1 x 1. – 9. řadu rozkresu a oka rozdělíme následovně: 
začínáme oky před opakováním vzoru = MS, 19 (20) x opakování vzoru, končíme oky za opakováním 
vzoru. Každou řadu uzavíráme do kruhu pevným okem a každou řadu začínáme označenými 
řetízkovými oky jako náhradou za první oko. U šipek uzavíráme řadu pevným okem a přecházíme  
do následující řady. 
 
Spodní zadní díl: 
Začneme na 101 (110) ok a pleteme rubovou řadu hladce, pak pokračujeme základním vzorem 2  
a oka rozdělíme následovně: začínáme oky před opakováním vzoru = MS, 10 (11) x opakování vzoru, 
končíme oky za opakováním vzoru. 
Po 41 cm od začátku v následující řadě vzoru nepracujeme žádná nahozená oka = o 22 (24) ok méně  
= 79 (86) ok a pleteme 3 řady lícovým žerzejem. Ve 4. řadě rovnoměrně ujmeme 5 (4) ok = 74 (82) ok.  
Po 43 cm od začátku oka uzavřeme. 
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Spodní přední díl pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy na sukňovém díle 
matracovým stehem, sukňový díl našijeme na horní díl tak, že mušličkový okraj poslední kruhové 
háčkované řady leží nahoře. 
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