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léto 2012: 23 – Pletená tunika 
 
Pro velikost 38/40 
 
Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 110 m / 50 g 
barva 43 violett 500 g 
 
Jehlice: univerzální jehlice na síťování, háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Porta na jehlici: jehlici nastavíme na 4 cm (vzorek práce 18 smyček = 10 cm) 
 
Základní postup porty na vidlici: 
Navážeme 1 řetízkovým okem, přízi položíme zepředu dozadu kolem pravé vidlice. Uzel smyčky leží 
uprostřed vidlice a pracovní příze je položená zezadu kolem levé vidlice. (obrázek 1). Háček 
vedeme mezi vidlicemi dozadu. Jehlici otočíme zprava doleva, pravá vidlice je teď na místě levé. 
Nyní tedy vlevo ležící vidlici uchopíme, po té, co jsme druhou vidlici, kolem které je omotaná příze, 
pustili. Pracovní přízi držíme ukazováčkem levé ruky. Pak vpíchneme háček zespodu nahoru 
do přední smyčky levé jehlice (obrázek 2). Přízi přehodíme a protáhneme (obrázek 3). Přízi znovu 
přehodíme a protáhneme oběma smyčkami. Háček vedeme mezi vidlicemi dozadu, abychom 
mohli jehlici zprava otočit doleva (jak je popsáno výše). Háček vpíchneme do nalevo ležící smyčky 
(obrázek 4). Přízi přehodíme a protáhneme (obrázek 5), přízi znovu přehodíme a protáhneme 
oběma smyčkami (= 1 krátký sloupek) - (obrázek 6). 
Pokud je jehlice již smyček plná, tak se z ní smyčky stáhnou. Necháme na ní jen poslední 3 nebo 
4 smyčky, abychom mohli pokračovat v práci dál (obrázek 6). 
Portu nestahujeme z jehlice příliš silně, protože na začátku je trošku nestabilní. Stabilitu získá 
až spojováním. 
 
Spojování port dohromady je nejsložitější část práce, vyžaduje trpělivost a opravdu velkou přesnost. 
Potřebujete k tomu háček a přízí, kterou jste háčkovali porty (pro větší efekt je možné také spojovat 
jinou přízí). 
Pracujte na hladké podložce, nejlépe na stole. Položte si porty na podložku, hranu na hranu 
a smyčky přesně proti sobě. Provedení je popsáno v popisu. 
 
Olemování port: 
Okraje port ze síťovací jehlice jsou velice volné. Pokud se Vám líbí pevnější okraje anebo je pro 
nějaký účel potřebujete pevnější, můžete je ještě extra olemovat. Provedení je uvedeno v popisu. 
 
Pracovní postup: 
Pro přední díl zhotovíme 4 porty po 75 cm (= 137 smyček) a 4 porty po 65 cm (= 119 smyček). 
Pro zadní díl zhotovíme 8 port po 75 cm (= 173 smyček). 
Pro rukávy zhotovíme po 6 portách po 30 cm (= 56 smyček). Všechny porty obháčkujeme takto: 
Uháčkujeme první portu. 
Všechny smyčky z jehlice sesuneme a háčkem vypracujeme zakončovací řadu takto: začneme 
1 krátkým sloupkem do první smyčky, zde a pro všechny následující se háček vpichuje do smyčky 
zezadu dopředu, * 3 řetízková oka, od teď až do konce zachytíme vždy 3 smyčky současně 
a sháčkujeme je 1 krátkým sloupkem *, končíme jednou smyčkou a 1 krátkým sloupkem. Díl 
otočíme a pro úzký okraj háčkujeme 4 krátké sloupky, 1 řetízkové oko a další 4 krátké sloupky 
do prostředního místa obou vláken poslední smyčky. Druhý dlouhý i úzký okraj obháčkujeme stejně 
jako první. 
Kruhovou řadu uzavřeme 1 pevným okem (je označeno v rozkresu černě, šipka udává směr práce). 
Zhotovíme druhou portu, porty položíme vedle sebe tak, že smyčky leží ve stejné výši. U druhé 
a všech dalších port sháčkujeme porty rovnou k sobě na protilehlé straně podle rozkresu 
(viz schéma v šedé barvě.) 
Porty položíme podle střihu vedle sebe a podle rozkresu sháčkujeme. 
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Dohotovení: 
Vsadíme rukávy. Výstřih obháčkujeme 1 kruhovou řadou krátkých sloupků. Spodní okraje a okraje 
rukávů obháčkujeme 1 kruhovou řadou krátkých sloupků a 1 kruhovou řadou kde střídáme 2 krátké 
sloupky a 3 řetízková oka. 
Pro třásně si nastříháme vlákna v délce cca 36 cm a navážeme je do obloučků z řetízkových ok 
(ca. 8 – 10 vláken do 1 obloučku). Třásně rovně zastřihneme na délku cca 10 cm. 
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