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TUNIKOVÉ ŠATY
VELIKOST: 38 a 42, údaj pro větší 
velikost je uveden v závorce
SPOTŘEBA: 6 – 7 klubíček fialové 
příze zn. MERINO LACE (100% vlna 
merino extra fine; 25 g = 350 m; 
SCHOELLER + STAHL) – pleteme 
z dvojité příze; jehlice 
č. 4, kruhová jehlice č. 4
VZORY: I. ažurový vzor – pleteme 
podle rozkresu a vysvětlivek, zakres-
leny jsou lícové řady i rubové řady, 
pleteme-li v kruhových řadách liché 
i sudé řady; II. raglánové ujímání
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 
17 ok x 20 řad vzoru I

Zadní a přední díl pleteme až k prů-
ramkům vcelku jako jeden díl na kru-
hové jehlici v kruhových řadách. Za-
čneme na jehl. č. 4 na 160 (176) ok 
a pleteme rovně vzorem I do výše 56 
(58) cm pro tuniku, pro šaty pokraču-
jeme podle vlastních měr. 
Práci odložíme. 
Rukáv (2x) začneme na jehl. č. 4 na 
38 (42) ok a pleteme vzorem I. Uple-
teme 4 (8) řady a pro rozšíření ruká-
vu přidáváme z obou stran v každé 
4. řadě 25 x 1 oko z obou stran = 88 
(92) ok. Přidaná oka pleteme do vzo-
ru. Práci odložíme. 
Nyní pokračujeme na kruhové jehlici 
v kruhových řadách přes rukávy a díly 

společně. Upleteme 80 (88) ok zadní-
ho dílu, 1 oko přidáme, 88 (92) ok prv-
ního rukávu, 1 oko přidáme, 80 (88) 
ok předního dílu, 1 oko přidáme, 88 
(92) ok druhého rukávu, 1 oko přidá-
me = 338 (362) ok. Přidaná oka ple-
teme lícovým žerzejem, z obou stran 
těchto ok ujímáme podle rozkresu II. 
Takto upleteme 25 řad. Zbude nám 
162 (186) ok. Všechna oka volně uza-
vřeme.
Dokončení – Šaty (tuniku) lehce na-
vlhčíme nebo přikryjeme vlhkým plát-
nem a necháme uschnout. Sešijeme 
rukávy. Okraje průkrčníku obháčkuje-
me 2 řadami krátkých sloupků pícha-
ných za zadní nit.
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II - raglánové ujímání (v kruhových řadách)
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KABELKA 
S KLOPOU
VELIKOST: 37 x 29 cm   
SPOTŘEBA: 0,35 m/140 cm š. vzoro-
vané potahové látky, 30 x 35 cm 
starorůžové krajky, 0,30 m/140 cm š. 
tmavofialové koženky, 0,30 m/140 cm 
š. tmavofialové látky na podšívku, 
0,35 m/140 cm š. krejčovského plát-
na, kožené ucho, zapínání s mag-
netem, zdrhovadlo 30 cm, kousek 
vínového popruhu š. 2,5 cm 

Z potahové látky nastříháme přední 
díl, dělený zadní díl, 1x klopu, 2x pod-
ložení k hornímu kraji kabelky š. 5 cm, 
kapsu 18 x 21 cm, z látky na podšívku 

přední a zadní díl o 5 cm nižší než díl 
kabelky, z krajky a koženky 1x klopu, 
z krejčovského plátna přední a dě-
lený zadní díl, vše s přídavky 1,5 cm 
na švy, z koženky ustřihneme proužek 
3,5 x 78 cm. Přední a dělený zadní díl 
podložíme plátnem a v kraji prošije-
me. Sešijeme záševky, šev sestřihne-
me, přehneme směrem do středu dílu 
a prošijeme. Na přední díl a klopu 
z koženky připevníme zapínání s mag-
netem. Na látkovou klopu položíme 
krajkovou, klopu prošijeme do koso-
čtverců nití v barvě krajky, vzdálenost 
mezi prošitím cca 4 cm. Lícem na líc 
položíme klopu z koženky, po obvodu 
sešijeme, rovná část zůstane volná. 
Obrátíme a 1 cm od kraje prošijeme. 
Klopu všijeme podle značek mezi dě-

lený zadní díl. Šev přehneme směrem 
dolů a prošijeme. Přední a zadní díl 
s klopou položíme lícem na sebe, se-
šijeme, současně všijeme na polovinu 
přeložený proužek koženky. Kabelku 
obrátíme na líc. Na dílech podšívky 
sešijeme záševky. Horní okraj kapsy 
2x podehneme a prošijeme. Okraje 
kapsy založíme, přišijeme ji na díl 
podšívky a prošijeme na 2 menší 
kapsy. K hornímu okraji dílu podšívky 
přišijeme podložení a současně všije-
me 25 cm dlouhou část zdrhovadla, 
konec zdrhovadla všijeme do přelo-
ženého proužku koženky. Podšívku 
sešijeme, vsuneme do kabelky, horní 
okraje založíme proti sobě a prošije-
me. Současně všijeme kousky popru-
hu s navlečeným uchem. 
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KVĚTINOVÁ BROŽ
VELIKOST: průměr cca 10 cm
SPOTŘEBA: satén, kolečko z koženky 
průměr 6 cm, korálky ohňovky, zaví-
rací špendlík, lepidlo Tenyl, svíčka

Ze saténu nastříháme 6 koleček 
o průměru 9 – 10 cm, 1 kolečko 8 cm. 
Okraje koleček opálíme nad plame-
nem svíčky, kolečka naskládáme na 
sebe, menší dáme pod květ a ve 
středu vše prošijeme. Na střed přiši-
jeme korálky, z rubu přilepíme koleč-
ko z koženky s přišitým špendlíkem. 


