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léto 2012: 24 – 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: Palma značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 110 m / 50 g 
barva 48 himbeer 450 (450) 500 g 
 
Materiál: Tonia značky Schoelle +Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 30 m / 100 g 
barva 106 lila 100 g  
 
Jehlice: kruhová jehlice a háček č. 4,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Snímaný vzor: (vzorek práce 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Počet ok dělitelný 6 + 2 + krajová oka 

1. řada: krajové oko, * 2 oka hladce, 1 oko sejmout, přičemž příze leží za prací, 3 oka hladce *, 
končíme 2 oky hladce, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, * 3 oka obrace, 1 oko sejmout, přičemž příze leží před prací, 2 oka obrace*, 
krajové oko; 

3. řada: krajové oko, * 5 ok hladce, 1 oko sejmout, přičemž příze leží za prací *, končíme 2 oky 
hladce, krajové oko; 

4. řada: krajové oko, 2 oka obrace, * 1 oko sejmout, přičemž příze leží před prací, 5 ok obrace *, 
krajové oko. 

Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace). 
 
Háčkovaný tunýlek:  

1. řada: krátké sloupky; 
2. řada: 1 dlouhý sloupek, 1 řetízkové oko střídavě, přičemž vždy 1 krátký sloupek předešlé 

řady přeskočíme; 
3. řada: krátké sloupky. 

 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 112 (118) 124 ok přízí Palma a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme 
snímaným vzorem. Po 10 cm od začátku ujímáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 
6. řadě oboustranně 11 x 1 oko = 88 (94) 100 ok. Po 36 cm od začátku oka uzavřeme. Na tuto 
uzavírací řadu naháčkujeme 1 x háčkovaný tunýlek. Pak opět z poslední řady nabereme na jehlice 
86 (92) 98 ok a pleteme základním vzorem, přičemž v každé 8. řadě ujímáme oboustranně 3 x 1 oko 
80 (86) 92 ok. Po 10 cm uzavřeme oboustranně pro průramek 4 oka a dále pak ještě v každé 
2. řadě 1 x 2 a 3 (4) 5 x 1 oko = 62 (66) 70 ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 66 cm od začátku prostředních 24 ok a obě strany dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji v každé 2. řadě oboustranně 3 x 3 oka. Po 68 cm 
od začátku zbylých 10 (12) 14 ok náramenice uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro přední výstřih uzavřeme po 52 cm od začátku prostředních 
14 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení ujímáme na vnitřním okraji v každé 2. řadě 
ještě 2 x 2 a 10 x 1 oko. Po 68 cm od začátku zbylých 10 (12) 14 ok náramenice uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
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Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy 
matracovým stehem. 
Pro lemy průramků a krční lem háčkujeme po jednom tunýlku. 
Skrz všechny řady háčkované dlouhými sloupky provlékneme přízí Tonia. U tunýlku uprostřed 
předního a zadního dílu necháme na začátku a konci cca 30 cm dlouhé konce. 
Na spodním okraji předního a zadního dílu uháčkujeme ještě závěrečnou řadu přízí Tonia: začneme 
na postranním švu. Stužku roztáhneme a zprava vpichujeme háčkem skrz okraje na konci stužky 
smyčky a tyto protahujeme skrz upletená oka. Pracujeme dokola, okraje začátku a konce k sobě 
sešijeme. 
 
 


