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Model 131034 
 
Dámský letní pletený top 
Návrh: Eva Varpio 
 
Pro vel. 36 = 1. údaj 
Pro vel. 38/40 = 2. údaj 
Pro vel. 42 = 3. údaj 
Pro vel. 44 = 4. údaj 
 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze barva 36 38/40 42 44 
Summer Tweed  
62% bavlna 
30% viskóza 
8% polyamid 
Délka návinu = 
ca. 88 m / 50 g 

01 pink 
lipstick 
 
 
 

250 g 
5 klubek 
 

300 g 
6 klubek 
 

350 g 
7 klubek 
 

400 g 
8 klubek  

 
Jehlice č. 5 značky Schoeller + Stahl. 
 
Vzor lemu: 
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 5. 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic.) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 14 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 5). 
Počet ok dělitelný 3 + 2 krajová oka. 

1. řada: * 1 hladce, 1 nahodit, 2 oka hladce splést *; 
2. řada: * 1 hladce, 1 nahodit, 2 oka hladce splést (= nahození předcházející řady a předcházející 

oko)*. 
Vzor mezi * stále opakujeme. 
2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 62 (68/71/77) ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 20 (22/23/25)x MS, krajové oko. 
 
Průramky: 
Po 49 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 
oboustranně 0 (1/1/2) oka a dále pak ujímáme ještě zdůrazněně v každé 2. řadě 6 (7/7/8) x 1 oko 
= vždy v každé lícové řadě obě oka po krajovém oku a na konci řady před krajovým okem splést 
hladce = 44 (46/49/51) ok. 
 
Výstřih: 
Po 61 (62/63/64) cm od začátku uzavřeme prostředních 16 (16/17/17) ok a obě strany dokončíme 
odděleně. V každé 2. řadě na vnitřním okraji uzavřeme ještě 1 x 3 a 3 x 1 oko. Po 66 (67/68/69) cm 
od začátku zbylých 8 (9/10/11) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 62 (68/71/77) ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 20 (22/23/25)x MS, krajové oko. 
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Průramky: 
Po 49 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 
oboustranně 0 (1/1/2) oka a dále pak ujímáme ještě zdůrazněně v každé 2. řadě 6 (7/7/8) x 1 oko 
= vždy v každé lícové řadě obě oka po krajovém oku a na konci řady před krajovým okem splést 
hladce = 44 (46/49/51) ok. 
 
Výstřih: 
Po 50 (51/52/53) cm od začátku uzavřeme prostředních 10 (10/11/11) ok a obě strany dokončíme 
odděleně. V každé 2. řadě na vnitřním okraji uzavřeme ještě 1 x 3, 1 x 2 a 4 x 1 oko. Po 66 (67/68/69) 
cm od začátku zbylých 8 (9/10/11) ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem. 
Z okrajů průramků nabereme na jehlice č. 5 po 42 (45/48/51) okách a pleteme 2 kruhové řady 
vroubkem, pak oka hladce. Postranní švy sešijeme matracovým stehem. Z okraje výstřihu nabereme 
na kruhovou jehlici č. 5 z vnější strany 84 ok a pleteme 1 kruhovou řadu obrace a 1 kruhovou řadu 
hladce, pak oka hladce uzavřeme. 
 

zadní díl přední díl


