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Model 8 Letní top
Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj,
platí pro obě velikosti
Materiál: Limone značky Schoeller+Stahl
100% bavlna opalovaná mercerizovaná, délka návinu = cca. 125 m / 50 g
Barva 06 weiß 350 (400) g
Jehlice: jehlice a háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl
Vzor lemu: (vzorek práce: 25 ok a 28 řad = 10 x 10 cm)
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5
Základní vzor 1: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm)
Vějířkový vzor na jehlicích č. 3,5
Vzorek dělitelný 3 + 2 krajová oka
1. řada: (rubová): hladce
2. řada: (lícová): *3 oka hladce splést, přičemž tyto 3 oka necháme na levé jehlici a první z těchto ok
upleteme hladce a další dvě spleteme hladce*
3. řada: obrace
4. řada: hladce
Vzor mezi * neustále opakujeme
1. - 4. řadu neustále opakujeme.
Základní vzor 2: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej na jehlicích č. 3,5
Copánkový vzor:
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 3,5
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace
1. – 10. řadu neustále opakujeme.
Zdůrazněné ujímání 1:
Na pravém okraji práce: krajové oko, 4 oka na pomocnou jehlici za práci, následující 4 oka jedno
po druhém hladce splést s oky z pomocné jehlice, dále základním vzorem, na levém okraji práce: 4 oka
na pomocnou jehlici před práci, následující 4 oka jedno po druhém splést přehozeně s oky z pomocné
jehlice (= 1 oko hladce splést, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout), krajové oko.
Zdůrazněné ujímání 2:
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce splést, dále základním vzorem, na levém okraji práce:
2 oka přehozeně splést, krajové oko.
Pracovní postup:
Zadní díl:
Začneme na 122 (130) ok a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem 1, přičemž
v 1. řadě přidáme 0 (1) oko = 122 (131) ok.
Po 28 (29) cm od lemu pokračujeme základním vzorem 2, přičemž v 1. řadě ujímáme 0 (1) oko
= 122 (130) ok. Pro výstřih rozdělíme po 41 (42) cm od začátku práci uprostřed a nejdřív dopleteme
prvních 61 (65) ok, zbylá oka odložíme. Pro zešikmení výstřihu ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě
na levém okraji práce 5 x 4 oka, přičemž pracujeme zdůrazněné ujímání 1 a pak ještě ujímáme 20
(22) x 1 oko, přičemž pracujeme zdůrazněné ujímání 2.
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Současně uzavřeme pro průramky po 44 (45) cm od začátku na pravém okraji práce 3 oka a dále pak
ještě v každé 2. řadě 1 x 3 a 2 x 2 oka a pak ještě ujímáme 7 (9) x 1 oko zdůrazněně a přitom pracujeme
zdůrazněné ujímání 2. Po 59 (61) cm od začátku zbylá 4 oka stáhneme přízí.
Pak pokračujeme přes odložených 61 (65) ok. Ujímání pro průramek na pravém okraji práce
a pro výstřih na levém okraji práce pleteme zrcadlově k první polovině. Po 59 (61) cm od začátku zbylá
4 oka stáhneme přízí.
Přední díl
Stejně jako zadní díl.
Dohotovení:
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy a náramenice
matracovým stehem. Pro krční lem + ramínka upleteme copánkový lem takto: Začneme na 20 ok
a pleteme podle rozkresu. Po cca 108 cm od začátku (copánkový vzor musí vycházet) našijeme
“neviditelně” oka poslední řady pletacím stehem na začáteční oka. Pak copánkový lem našpendlíme
na výstřih zadního a předního dílu, přičemž vždy 9 cm necháme volných pro ramínka a našijeme jej
matracovým stehem pevně na okraje. Okraje průramků obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků.
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