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podzim – zima 2012–13: 29 Pletená tunika 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny 3 velikosti. 
 
Materiál: Daphne Lace značky Schoeller + Stahl 
75% vlna, 25% polyamid, délka návinu = ca. 400 m / 50 g 
barva 05 lagune 150 g 
 
Jehlice: rovné a kruhová jehlice č. 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemů: 
lícový žerzej jako rolovací okraj, 1 cm vysoko na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 34 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4. 
V řadách: jsou zakresleny lícové řady, v rubových řadách pleteme oka a nahození obrace v kruhových 
řadách: jsou zakresleny liché řady, v sudých řadách se oka a nahození pletou hladce. 
 
Dírkový vzor nepleteme až k okraji, pokud už nám vzor nevychází (například po ujímání pro průramky), 
zbylé oka na okraji pleteme lícovým žerzejem. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, 
krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 102 (112) 122 ok a pleteme 1 x rolovací okraj, dále pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 2 (1) 6 ok lícový žerzej, začínáme 6 oky před opakováním vzoru, 7 (8) 8 x opakování vzoru, 
končíme 7 oky za opakováním vzoru, 1 (0) 5 ok lícový žerzej, krajové oko. 
 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 55 cm od začátku 3 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně 
oboustranně v každé 2. řadě ještě 10 (13) 16 x 1 oko = 76 (80) 84 ok. Zbylé řady pleteme rovně.  
 
Pro náramenice uzavřeme po 75 (76) 77 cm od začátku oboustranně 5 (7) 9 ok a zbylých 66 ok 
odložíme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy. 
Pro límec nabereme odložená oka zadního a předního dílu na kruhovou jehlici = 123 ok a pleteme 
v kruhových řadách 29 cm základním vzorem, přičemž v kruhové řadě opakujeme vzor 11 x. Na závěr 
pleteme ještě 1 cm rolovací okraj a pak oka volně uzavřeme. 
 
Z průramků nabereme po 88 (92) 96 okách a pleteme 1 x rolovací okraj, pak oka uzavřeme. 
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30 Pletená čepice s bambulí 
 
Pro obvod hlavy 54 cm. 
 
Materiál: Alpha značky Schoeller + Stahl 
70% polyakryl, 30% vlna, délka návinu = ca. 60 m / 50 g 
barva 17 royal 100 g 
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 12 ok a 16 kruhových řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 12 ok a 16 kruhových řad = 10 x 10 cm) 
2 obrace, 2 hladce na jehlicích č. 7 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 68 ok, která rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice (= po 17 okách na jehlici) a uzavřeme 
do kruhu. Pleteme vzorem lemu 2 hladce, 2 obrace a po 5 cm od začátku pokračujeme základním 
vzorem, přičemž se nám vzor posune a pleteme dále 2 obrace, 2 hladce. 
 
Po 20 cm od začátku začneme s ujímáním následovně: 

1. kruhová řada: spleteme vždy 2 oka obrace = 51 ok; 
2. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví, bez ujímání; 
3. kruhová řad.: vždy 2 oka hladce splést = 34 ok; 
4. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví, bez ujímání; 
5. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví, bez ujímání; 
6. kruhová řada: vždy 2 oka hladce splést = 17 ok; 
7. kruhová řada: vždy 2 oka hladce splést = 9 ok. 

Zbylými 9 oky protáhneme přízi a stáhneme je. 
 
Dohotovení: 
Uděláme bambuli o průměru 10 cm a připevníme ji na čepici. 


