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LETNÍ PLETENÝ 
TOP   náročnoSt ✸

VeLikoSt: 36 (38/40, 42, 44/46), 
údaje pro větší velikosti jsou 
uvedeny v tomto pořadí 
v závorce
SPotřeBa: 250 g (300 g, 350 g, 
400 g) příze SUMMer tWeeD 
(62 % bavlna, 30 % viskóza, 8 % 
polyamid; 50 g/88 m; barva 
01 pink lipstick; austermann), 
jehlice č. 5
VzorY: i. vroubkový vzor – líc 
i rub hladce; ii. ažurový vzor 
(rozkres ii): počet ok dělitelný 
3 + 2 krajová oka: 1. ř. – líc: 
*1 oko hladce, 1 nahodit, 2 
oka spleteme hladce*, mezi 
** opakujeme; 2. ř. – rub: *1 
oko hladce, 1 nahodit, 2 oka 
spleteme hladce (= nahození 
předchozí řady a předcházející 
oko)*, mezi ** opakujeme; 3. 
ř. – líc: jako 2. řada; 2. a 3. řadu 
stále opakujeme.
zkUŠeBní Vzorek: 10 cm 
x 10 cm = 14 ok a 22 řady 
na jehlicích č. 5

zadní díl začneme na jehl. č. 5 
na 62 (68/71/77) ok a upleteme 

4 řady (2 vroubky) vzorem I. Dále 
pokračujeme vzorem II – kraj. oko, 
20 (22/23/25) x opakování vzoru II 
a kraj. oko.
Ve výši 49 cm uzavřeme pro prů-
ramky v každé 2. řadě z obou 
stran 1 x 3 a 1 x 0 (1/1/2) oka 
a dále pak ujímáme ještě zdůraz-
něně v každé 2. řadě 6 (7/7/8) x 
1 oko = vždy v každé lícové řadě 
dvě oka po kraj. oku spleteme 
hladce přetažením a na konci 
řady před kraj. okem spleteme 2 
oka hladce = 44 (46/49/51) ok.
Ve výši 61 (62/63/64) cm uzavře-
me pro průkrčník středových 16 
(16/17/17) ok a obě strany dokon-
číme odděleně. V každé 2. řadě 
na vnitřním okraji uzavřeme ješ-
tě 1 x 3 a 3 x 1 oko. Ve výši 66 
(67/68/69) cm uzavřeme zbylých 8 
(9/10/11) ok.

Přední díl začneme a plete-
me stejně jako zadní díl, avšak 
s hlubším průkrčníkem. Ve výši 50 
(51/52/53) cm uzavřeme středo-
vých 10 (10/11/11) ok a obě stra-
ny dokončíme odděleně. V každé 
2. řadě na vnitřním okraji uzavře-
me ještě 1 x 3, 1 x 2 a 4 x 1 oko. 
Ve výši 66 (67/68/69) cm uzavře-
me zbylých 8 (9/10/11) ok.

Dokončení – Díly vypneme pod-
le střihu, navlhčíme a necháme 
uschnout. Sešijeme pletacím ste-
hem ramenní švy. Z okrajů prů-
ramků nabereme na jehlice č. 5 
po 42 (45/48/51) okách a uplete-
me 2 kruhové řady vroubkovým 
vzorem, v násl. řadě oka uzavře-
me. Boční švy sešijeme matra-
covým stehem. Z okraje výstřihu 
nabereme na kruhovou jehlici č. 5 
z vnější strany 84 ok a upleteme 1 
kruhovou řadu obrace a 1 kruho-
vou řadu hladce, poté oka hladce 
uzavřeme.
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