
Model 3 Letní dámský top z příze Magic Silk Color 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 
44 = údaje za závorkou. Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 

Příze barva 36 40 44 
Magic Silk Color 
značky Austermann 
100% hedvábí  
délka návinu = ca. 200 m / 50 g 

108 wasser 200 g  
4 klubka 

300 g  
6 klubek 

400 g  
8 klubek 

 
Jehlice: č. 3,5 a sada krátkých jehlic č. 4,5 a dlouhá kruhová jehlice č. 3,5. 
 
Ostatní potřeby: guma 1,5 cm široká a cca 100 (106) 116 cm dlouhá. 
 
Vzor lemu: Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace), na jehlicích č. 3,5 s přetočeným 
okrajem. 

 1. řada: (rubová): obrace; 

 2. – 5. řada: lícový žerzej; 

 6. řada (lícová): 6 ok hladce, pak levou jehlici otočíme proti směru hodinových 
ručiček o 360°, * dalších 6 ok hladce a pak opět levou jehlici otočit o 360°*, vzor 
mezi * stále opakujeme; 

 7. řada: obrace; 

1. – 7. řadu pleteme 1×. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 32 řad = 10 x 10 cm), na jehlicích č. 3,5. Pleteme 
podle rozkresu na jehlicích č. 3,5. Jsou zakresleny lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka a nahození obrace. Prázdné čtverečky nemají žádný význam, slouží pouze k lepší 
čitelnosti a při pletení si jich nevšímáme. Vzor má pohyblivý počet ok, počet ok v 8. řadě 
odpovídá počátečnímu počtu ok. 1. – 8. řadu = 1 opakování vzoru stále opakujeme. 
 
Rubový žerzej: v kruhových řadách stále obrace. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 78 (90) 102 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 1 x vzor lemu, přičemž v 7. řadě 
pro velikost 36 přidáme 1 oko a pro velikost 44 ujímáme 1 oko = 79 (90) 101 ok. Dále 
pleteme ještě 2 řady lícový žerzej a pak pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení 
ok: krajové oko, 7 (8) 9 x MS = opakování vzoru, končíme krajovým okem. Opakování 
vzoru pleteme 13 (14) 15 x do výšky = 104 (112) 120 řad = 32,5 (35) 37,5 cm. Pak 
pro průramky oboustranně uzavřeme 6 ok a oka odložíme = 67 (78) 89 ok. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. 
 
Rukáv: 
Začneme na 66 (66) 78 ok a pleteme 1 x vzor lemu, přičemž v 7. řadě pro velikost 36 
a pro velikost 40 přidáme 2 oka a pro velikost 44 přidáme 1 oko = 68 (68) 79 ok. 



Pak pleteme ještě 4 řady lícový žerzej a pak pokračujeme základním vzorem v tomto 
rozdělení ok: krajové oko, 6 (6) 7 x MS = opakování vzoru, krajové oko. 
Pro průramek po 3 cm od spodního okraje uzavřeme oboustranně 6 ok a pak oka 
odložíme = 56 (56) 67 ok. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Kruhové sedlo: 
Odložená oka nabereme na dlouhou kruhovou jehlici č. 3,5 následovně: 56 (56) 67 ok levý 
rukáv, 67 (78) 89 ok přední díl, 56 (56) 67 ok pravý rukáv, 67 (78) 89 ok zadní díl. Dále 
pleteme dokola v kruhových řadách, přičemž v první kruhové řadě spleteme vždy dvě 
na sebe navazující krajová oka hladce = 242 (264) 308 ok = 22 (24) 28 x MS. V sudých 
řadách pleteme hladce. 
 
Opakování vzoru pleteme 5 x do výšky, dále pleteme rubový žerzej, přičemž v první 
kruhové řadě ujímáme rovnoměrně 10 (20) 40 ok = 232 (244) 268 ok. Po 3 cm rubového 
žerzeje oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové 
švy matracovým stehem.  Lem výstřihu pletený rubovým žerzejem přehneme na polovinu 
do rubu a našijeme ho, přičemž ponecháme malou dírku k protažení gumičky. Protáhneme 
gumičku a konce sešijeme. Pro ramínka začneme dvojitou přízí na 4 oka na jehlicích č. 4,5 
a v rubové řadě pleteme obrace, 1 řadu hladce, * oka z jehlice posuneme na pravý konec, 
1 řada hladce*, vzor mezi * stále opakujeme. 
 
Po cca 22 cm ramínka našpendlíme na přední a zadní díl, přičemž pro konce 1,5 cm 
od horního okraje odměříme. Pak vyzkoušíme potřebnou konečnou délku ramínek a pak 
je našijeme podle fotografie 1,5 cm od horního okraje z rubu. 


