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Model 5 Pletená letní tunika 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 42 = údaje v závorce, pro vel. 44 = údaje za závorkou. 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 42 44 
Veneta Color 
100% bavlna 
Délka návinu= ca. 
65 m / 50 g 

103 lagune 
 
 

250 g 
5 klubek 
 

300 g 
6 klubek 
 

350 g 
7 klubek 
 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 8 ok a 15 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 8. 
V kruhových řadách 

1. kruhová řada: 1 nahodit, 2 hladce splést, střídavě; 
2. kruhová řada: hladce; 
3. kruhová řada: 1 nahodit, 2 přehozeně splést (1. oko sejmout hladce, následující oko uplést hladce 

a sejmuté oko přes ně přetáhnout), střídavě; 
4. kruhová řada: hladce. 

1. - 4. stále opakujeme. 
 
V normálních řadách 

1. řada: krajové oko, 2 hladce splést, * 1 nahodit, 2 hladce splést*, končíme 1 nahodit, 1 hladce, 
krajové oko; 

2. řada: obrace; 
3. řada: krajové oko, 1 hladce, * 1 nahodit, 2 přehozeně splést *, končíme 1 nahodit, 2 přehozeně 

splést, krajové oko; 
4. řada: obrace. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 
1. - 4. řadu stále opakujeme. 
Díky přidávání na okrajích nevychází vzor stále. V tomto případě oka na okraji pleteme hladce, ve 
vzoru pokračujeme až tehdy, když nám opět počet ok vychází. 
 
Zdůrazněné raglánové ujímání: 
2 oka před označeným okem splést hladce, označené oko uplést hladce, 2 oka za označeným okem 
splést hladce přehozeně. 
 
Pracovní postup: 
 
Přední i zadní díl pleteme až k průramkům v kruhových řadách. 
 
Začneme na 76 (84) 92 ok na jehlicích č. 8 a uzavřeme do kruhu, pleteme 1 kruhovou řadu hladce, 
dále pokračujeme v základním vzoru. Po 38 (40) 42 cm od začátku práci rozdělíme, na 38 (42) 46 ok pro 
přední a 38 (42) 46 ok pro zadní díl. Nejdříve pleteme přes 38 (42) 46 ok zadního dílu v normálních 
řadách, oka pro přední díl odložíme. Pro zkosení přidáváme v každé 4. řadě oboustranně 5 x 1 oko a v 
každé 2. řadě oboustranně 6 x 1 oko vedle krajového oka. Přidaná oka, jak to jen půjde, zapracujeme 
do základního vzoru, jinak je pleteme hladce = 60 (64) 68 ok. Pro náramenice po 60 (62) 64 cm od 
začátku uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně 2 x 2 a 4 x 3 (6 x 3) 4 x 3 a 2 x 4 oka. Pak pleteme přes 
38 (42) 46 ok předního dílu úplně stejně jako u zadního dílu. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, sešijeme ramenní švy matracovým stehem. 
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