
Model 12 Letní pletená tunika z příze Skye 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42/44 = údaje v závorce, 
pro velikost 48/50 = údaje za závorkou.  Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí 
pro všechny velikosti. 
 

příze barva 36/38 42/44 48/50 
Skye 
značky Schoeller+Stahl 
70% polyester 
30% viskóza 
Délka návinu = 200 m / 50 g 

01 weiß 
 

150 g 
3 klubka 
 

200 g 
4 klubka 
 
 

250 g 
5 klubek 

 
Jehlice: č. 5 a krátká kruhová jehlice č. 5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 11 ok a 17 řad = 10 × 10 cm). Dírkový vzor s puštěnými oky, 
počet ok je dělitelný 2 + 4 oka, na jehlicích č. 5, pleteme volně. 

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

2. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, 1 oko hladce, *1 oko hladce, 1 nahodit*, končíme 1 okem hladce, 
krajové oko; 

4. řada: krajové oko, obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout z jehlice, 
krajové oko; 

5. řada: krajové oko, 1 oko hladce *1 nahodit, 2 oka přehozeně hladce splést (= 1 oko 
hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout) *, končíme 
1 okem hladce, krajové oko; 

6. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 

7. řada: stejně jako 3. řada; 

8. řada: stejně jako 4. řada. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 8. řadu stále opakujeme. U tohoto modelu je rubová 
strana vzorku přední stranou. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 58 (66) 74 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 1 řadu hladce. Dále pokračujeme 
základním vzorem. Pro ramenní zkosení po 59 (61) 63 cm od začátku uzavřeme 
oboustranně 2 (3) 4 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně 3 × 2 
a 3 × 3 (9 × 3) 3 × 3 a 3 × 4 oka. Po 67 (69) 71 cm od začátku zbylých 24 ok výstřihu 
uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. Pro výstřih uzavřeme po 59 (61) 63 cm od začátku 
prostředních 10 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme 
na vnitřním okraji ještě vždy v každé 2. řadě 7 × 1 oko. 
 
Současně pro ramenní zkosení po 59 (61) 63 cm od začátku pleteme stejně jako 
u zadního dílu. Celková délka dílu je 67 (69) 71 cm. 
 



Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy 
matracovým stehem. Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu po 20 cm 
a místa si označíme. Pro rozparek necháme 20 cm od spodního okraje otevřených.  
Od tohoto místa sešijeme postranní švy k označení matracovým stehem. 
 
Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu rovnoměrně 70 ok na jehlice č. 5 a pleteme 
1 kruhovou řadu obrace. Pak oka volně uzavřeme. Pro lemy průramků nabereme z okraje 
průramků po 50 (55) 60 okách na jehlice č. 5 a pleteme 1 kruhovou řadu obrace. Pak oka 
volně uzavřeme. 


