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léto 2012: 20 - 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: Manuela Elfi značky Schoeller+Stahl 
100 % viskóza, délka návinu = ca. 265 m / 50 g 
barva 001 weiß 250 g 
 
Jehlice: kruhová jehlice č. 3 + háček č. 3 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: gumička šířka 2,5 cm v bílé barvě ca. 100 cm, saténová stužka 3 cm široká 
ca. 100 cm v bílé barvě 
 
Krajkový vzor: (vzorek práce 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm měřeno v nataženém stavu)  
Počet ok dělitelný 6 + 3 +2 krajová oka na jehlicích č. 3 
1. řada: krajové oko, * 3 hladce, 1 nahodit, 3 oka obrace splést, 1 nahodit *, vzor mezi * (= MS) 
neustále opakujeme, končíme 3 oky hladce, krajové oko 
2. řada: obrace 
1. a 2. řadu neustále opakujeme 
 
Měření dílu během práce je velice obtížené, proto se údaje o délce navíc udávají v počtu raportů, 
případně dírek. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 107 (113) 119 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme krajkovým 
vzorem, přičemž pleteme 17 (18) 19 x MS. Po 21 cm od začátku = 32 dírek pracujeme tunýlek takto: 
12 řad lícový žerzej, druhou jehlicí nabereme ze 2. řady zezadu ještě jednou stejný počet ok 
a přes ně pleteme 10 řad, obě jehlice položíme paralelně a splétáme vždy 1 přední a 1 zadní oko 
společně. Pak pleteme 1 řadu lícový žerzej a pak opět krajkový vzor 35 cm = 42 dírek. 
Pak uzavřeme oboustranně pro raglán 3 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně 
ujímáme 14 (17) 20 x 1 oko a dále ještě v každé 4. řadě 6 x 1 oko. 
Současně odložíme po 65 cm od začátku prostředních 17 ok pro výstřih a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení odložíme v každé 2. řadě ještě oboustranně 7 x 2 a 8 x 1 oko. Celková 
délka dílu je 79 (80) 81 cm. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. 
 
Rukáv: 
Začneme na 71 (77) 83 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme krajkovým vzorem, 
přičemž pleteme 11 (12) 13 x MS. Raglán pleteme po 34 cm od začátku = 50 dírek stejně jako 
u zadního dílu. Zbylých 25 ok odložíme na pomocnou jehlici. Celková délka dílu je 54 (55) 56 cm. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení:   
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a raglánové švy 
matracovým stehem. 
Odložená oka rukávů a výstřihu nabereme na kruhovou jehlici = celkem 172 ok a pleteme 
1 kruhovou řadu hladce. Pak pleteme ještě jednou tunýlek v kruhových řadách stejně jako zadního 
dílu. Pak po dalších 2 kruhových řadách oka uzavřeme. 
Okraj výstřihu obháčkujeme 2 kruhovými řadami krátkých sloupků.  Okraje rukávů obháčkujeme 
po 70 (74) 78 krátkými sloupky (tím se okraje rukávů lehce nařasí) a háčkujeme 2 kruhové řady 
krátkých sloupků. 
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Do tunýlku na předním a zadním díle protáhneme gumičku v požadované délce. Do tunýlku ve 
výstřihu protáhneme saténovou stužku, přičemž začneme na pravém raglánovém švu a uvážeme ji 
na mašli. 
 


