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léto 2012: 03 - Dámská pletená tunika 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Pantino značky Schoeller + Stahl 
60% bavlna, 40% polyakryl, délka návinu = ca. 90 m / 50 g 
barva rosé 550 (600) 650 g 
 
Jehlice: č. 4,5 a háček č. 4,5 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1obrace na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce:  20 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5 
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahozená oka pleteme obrace. 
1. – 60. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oka hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout. 
Na levém okraji práce:  2 oka hladce splést, 2 oka hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 94 (102) 110 ok a pleteme 3 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem, 
přičemž vzor rozdělíme od středu takto: krajové oko, 1 oko obrace (5 ok vzorem lemu, přičemž 
začínáme 1 okem obrace) 9 ok vzorem lemu, přičemž začínáme 1 okem obrace, 4,5 x MS = opakování 
vzoru, 1 oko obrace (5 ok vzorem lemu) 9 ok vzorem lemu, krajové oko. 
Po 57 cm od začátku pracujeme připletené rukávy tak, že z obou stran vedle krajového oka a 1. oka 
(toto oko pleteme stále jen hladce) přidáváme 1 oko z příčné nitě anglicky hladce, tedy za zadní nit. 
Na stejném místě přidáváme stejným způsobem ještě 11 x 1 oko v každé 4. řadě. Přidaná oka pleteme 
vzorem lemu = 118 (126) 134 ok. 
Po 79 (80) 81 cm oka uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen po 54 cm od začátku, musí to být 13. řada rozkresu, práci uprostřed 
rozdělíme a obě strany dopleteme odděleně. Pro V výstřih ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě 
oboustranně na vnitřním okraji 13 (14) 15 x 1 oko. (Oka prostředního copánku se uprostřed rozdělí a běží 
tedy podél okrajů výstřihu dál). Současně po 57 cm připletené rukávy pleteme stejně jako u zadního 
dílu. 
Po 79 (80) 81 zbylých 42 (46) 52 ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem. Zadní krční výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
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