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léto 2012: 29 – Dámský letní pletený top 
 
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: Limone značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 24 schwarz 300 (300) 350 g 
 
Materiál: Tonia značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 30 m / 100 g 
barva 149 kohle 20 g  
 
Jehlice: kruhová jehlice a háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Síťovaný vzor: (vzorek práce 18 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Počet ok dělitelný 4 + 1 + 2 krajová oka. 
1. řada: krajové oko, * 1 hladce, 1 nahodit, 3 hladce, 1 nahodit *, končíme 1 hladce, krajové oko; 
2. a 4. řada: oka a nahození obrace; 
3. řada: krajové oko, * 2 hladce, 1 hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce *, končíme 1 hladce, krajové oko. 
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 79 (87) 95 ok barvou schwarz a pleteme rubovou řadu obrace, dále pak 
pokračujeme síťovaným vzorem. Po 43 (44) 46 cm od začátku uzavřeme pro průramky oboustranně 
7 ok a dále pak ještě v každé 4. řadě oboustranně 7 (9) 10 x 1 oko. Po 53 (55) 57 cm od začátku 
zbylých 51 (55) 61 ok uzavřeme.  Pro horní přední přezku naháčkujeme z okraje práce 53 (58) 
64 krátkých sloupků a háčkujeme 3 cm krátké sloupky, pak oboustranně háčkujeme přes 5 krátkých 
sloupků ramínko do výšky 6 cm. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen po 43 (44) 46 cm od začátku oka uzavřeme. Pro horní přední díl 
háčkujeme na okraj práce 79 (87) 95 krátkých sloupků. V rubové řadě háčkujeme dlouhé sloupky. 
Pro průramky necháme z obou stran 4 cm volné. 
V následující lícové řadě naháčkujeme volány následovně: stužku v barvě kohle roztáhneme 
a složíme na polovinu. Tuto stužku položíme před práci a propíchneme nejdříve háčkem stužku 
a pak krátký sloupek v barvě schwarz, tento postup neustále opakujeme, přičemž vždy vpichujeme 
do následující dírky ve stužkové přízi, aby se díl vlnil. Stužku na konci řady odstřihneme. Háčkujeme 
1 rubovou řadu dlouhých sloupků, 1 lícovou řadu krátkých sloupků, 1 rubovou řadu dlouhých 
sloupků, přičemž v každé řadě háčkujeme z obou stran o 1 sloupek méně. V následující řadě opět 
háčkujeme volánkovou řadu. Po celkem 4 volánkových řadách háčkujeme ještě 1 (2) 2 řady 
dlouhých sloupků. 
Pro lemy háčkujeme ještě další 3 cm krátké sloupky, pak háčkujeme z obou stran pro ramínka přes 
5 krátkých sloupků do výše 6 cm. 
 
Dohotovení:  
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Sešijeme postraní švy, přičemž podle střihu necháme rozparek ve výši 18 cm od spodního 
okraje volný a zbylý šev přes 25 (26) 28 cm sešijeme matracovým stehem. 
Průramky a ramínky obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků, přičemž síť volánu postranně 
přichytíme. 
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