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MOHÉROVÁ 
TUNIKA
VELIKOST: 36 (38, 40/42) údaje pro větší 
velikosti jsou uvedeny v závorce, pokud 
je uveden pouze jeden údaj, platí pro 
všechny velikosti
SPOTŘEBA: 75 (100, 100) g světle fialové 
příze KID SILK, barva mauve 24 (75 % mo-
hér, 25 % hedvábí; 25 g/225 m); AUSTER-
MANN); jehlice č. 3,5 a 4,5
POUŽITÉ VZORY: I. lícový žerzej – líc hlad-
ce, rub obrace; II. ažurový vzor – pleteme 
podle rozkresu, zakresleny jsou pouze 
lícové řady, rubové řady pleteme, jak se 
oka jeví, 1. a 6. řadu stále opakujeme; 
III. zdvojené oko – přízi položíme před 
práci a do 1. oka vpíchneme jehlici jako 
bychom chtěli plést obrace. Oko nabe-
reme na pravou jehlici a přízi utáhneme 
pevně dozadu, čímž se oko přetáhne 
přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. 
Příze se musí opravdu hodně pevně 
utáhnout, aby nevznikla žádná dírka. 
Když pak pleteme přes zdvojená oka, 
vpichujeme do obou částí oka jako při 
pletení hladce a spleteme je tak hladce; 
IV. zdůrazněné ujímání – vždy 3. a 4. oko 
lícové řady spleteme hladce přetažením 
a 4. a 3. poslední oko spleteme hladce
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 18,5 
oka x 24 řady vzorem I na jehlicích č. 4,5

Zadní díl začneme na jehl. č. 3,5 na 
76 (84/92) ok a pleteme vzorem I. Po 6 
řadách pokračujeme na jehlicích č. 4,5. 
Přidáváme z obou stran v každé 20. řadě 
3 x 1 oko tak, že po prvních 12 a před po-
sledními 12 oky přidáme 1 oko anglicky 
hladce (= za zadní nit) z příčné nitě = 82 
(90/98) ok. Ve výši 52 cm uzavřeme pro 
průramky v každé 2. řadě z obou stran 1 
x 3 a 1 x 2 oka a pak zdůrazněně (IV) ují-
máme 4 (6/8) x 1 oko = 64 (68/72) ok. Pro 
náramenice uzavřeme ve výši 69 (70/71) 
cm z obou stran 17 (19/21) ok a přes pro-
středních 30 ok pleteme dále vzorem I, 
přičemž v 1. řadě spleteme hladce vždy 
4. + 5., 10. + 11., 18. + 19. a 26. + 27. oko 
= 26 ok, po 4 cm oka uzavřeme.

Přední díl začneme na jehl. č. 3,5 na 80 
(88/96) ok a pleteme vzorem I. Přidává-

me z obou stran v každé 10. řadě 13 x 
1 oko tak, že po prvních 12 a před po-
sledními 12 oky přidáváme 1 oko anglic-
ky hladce (= za zadní nit) z příčné nitě = 
106 (114/122) ok. Ve výši 51 (52/53) cm 
od začátku vypracujeme uprostřed dva 
protisklady (viz schéma) – v rubové řadě 
pracujeme následovně: 42 ok upleteme, 
přes následujících 18 ok vypracujeme prv-
ní protisklad. Tedy 1. – 6. a 6. – 12. oko 
odložíme na extra pomocné jehlice. Pak 
splétáme 1. oko s 12. a 13. okem obrace, 
pak 2. oko s 11. a 14. okem obrace, pak 
3. oko s 10. a 15. okem obrace. Stejným 
principem postupujeme dál, až se dosta-
neme k 6. oku. Pak pracujeme přes ná-
sledujících 18 ok druhý protisklad tak, že 
oka opět rozdělíme na 3 jehlice a splétá-
me obrace 31. s 30. a 19. okem, pak 32. 
s 29. a 20. okem, pak 33. s 28. a 21. 
okem. Stejným principem pokračujeme 
dál, až se dostaneme k 36. oku, zbylá 
oka řady upleteme. 
V následující lícové řadě odložíme pro-
středních 12 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Z obou stran na vnitřním okraji 
pleteme dále ažurový vzor II přes 7 ok po, 
resp. před ažurovým okem. Zbylá oka ple-
teme vzorem I a na vnitřním okraji ujímá-
me po, resp. za ažurovým vzorem v každé 
4. řadě 7 x 1 a v každé 6. řadě ještě 2 x 
1 oko. Ve výši 52 cm od začátku uzavře-
me pro průramky z obou stran v každé 2. 
řadě 1 x 3 a 1 x 2 oka a pak zdůrazněně 
(IV) ujímáme 4 (6/8) x 1 oko = 64 (68/72) 
ok. Pro náramenice uzavřeme ve výši 69 
(70/71) cm zbylých 17 (19/21) ok.

Rukáv začneme na jehl. č. 3,5 na 36 ok 
a pleteme vzorem I. Pak pokračujeme 
po 6 řadách na jehlicích č. 4,5. Po 18. 
(20. /10.) řadě přidáme z obou stran 1 
oko a dále pak ještě v každé 12. (10. /8.) 
řadě 7 (9/11) x 1 oko = 52 (56/60) ok. Ve 
výši 46 (45/44) cm od začátku uzavřeme 
z obou stran 3 oka, pak zdůrazněně (IV) 
ujmeme v každé 2. řadě 16 x 1 oko. Ve 
výši 61 (60/59) cm od začátku zbylých 8 
(12/16) ok uzavřeme.
Druhý rukáv upleteme stejně.

Dokončení – Díly vypneme podle střihu, 
navlhčíme a necháme uschnout. Sešije-
me náramenice, všijeme rukávy, sešijeme 
boční a rukávové švy. Pro límec nabere-
me na jehlice odložených 22 ok z před-
ního výstřihu a z obou stran k tomu na-
bereme po 39 okách = 100 ok. Pleteme 
10 řad vzorem I. Pak pro zkrácené řady 
necháme na konci řady posledních 10 
ok neupletených, obrátíme a upleteme 1 
zdvojené oko, stejně pak necháme v kaž-
dé 2. řadě ještě 3 x 5 ok neupletených, 
otočíme a vždy upleteme 1 zdvojené 
oko. V následující řadě pleteme pak přes 
všechna oka a ta přitom uzavíráme.
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