
Pletená tunika s čelenkou

velikost 6 - 8 let

Použitý materiál:

Příze: 300g Trachtenwolle, barva pistazie č. 00073
Jehlice: ergonomické kruhové č. 5 / 80cm od fa Prym

Tunika je pletena ze dvou totožných dílů, liší se pouze z uzavření průkrčníku.

Začneme na 61 ok + 2 oka krajová

Patent pleteme takto:

1. řada: kraj.oko, 1 hladce, 2 obrace, - opakujeme a řadu končíme 1 hladce, kraj.oko
2. řada: kraj. oko, 1 obrace, oka křížíme ( první oko dáme na pomocnou jehlici před

práci, druhé oko upleteme hladce, první oko z pomocné jehlice upleteme hladce ),
další oko obrace, opakujeme a řadu končíme jedním okem obrace + kraj. oko

3. řada: pleteme jak se oka jeví
4. - 16. opakujeme 2 a 3 řadu

v 17 řadě přidáme 12 ok takto:

krajové oko, první dvě oka rozpleteme na čtyři, 2 oka obrace, oko hladce rozpleteme na dvě,
4 hladce a páté oko rozpleteme na dvě, 2 obrace, 2 křížená ( dle vzorku z rantlu ), 2 obrace,
první oko rozpleteme hladce na dvě a dalších 6 ok hladce, 2 obrace, 2 křížená, 2 obrace,
první oko rozplést na dvě a 6 hladce, 2 obrace, 2 křížená, 2 obrace, první oko rozplést na
dvě a dalších 6 ok hladce, 2 obrace, 2 křížena, 2 obrace, první oko rozplést na dvě, 4
hladce, poslední oko rozplést na dvě hladce, 2 obrace, každé oko rozpleteme na dvě hladká
oka a řadu končíme krajovým okem

18.řada pleteme jak se oka jeví.
19. řada

zadní díl končíme takto:
v 72. řadě uzavřeme 12 prostředních ok a dále pleteme dle vzorku, rub jak se oka jeví, v
následné lícové řadě uzavřeme 4 oka a řadu dopleteme do vzoru, rubová řada jak se oka
jeví, v lícové řadě uzavíráme do vzoru. Dvojitý cop již nevyplétáme, jen po stranách a dělící
pruhy. Druhou stranu náramenice dopleteme zrcadlově a uzavíráme po rubu dle ok jak se
jeví.

Přední díl pleteme stejně, jen vypletení průkrčníku začneme o dvě lícové řady dříve a
uzavíráme 12 prostředních ok, dále po obou stranách 2x2 oka, náramenice uzavíráme
stejně jako na díle zadním.



Dokončení: Sešijeme náramenice a nabereme potřebný počet ok k vytvoření “ rukávu”,
pleteme patentem  cca 2,5 cm, po upletení potřebné šíře oka uzavřeme do vzoru a sešijeme
bočnice. Tuniku vymácháme ve vlažné vodě, lehce vyždímeme a necháme vleže schnout.

Na závěr bych chtěla říct, model je vyroben podle ruského návodu ze kterého jsem si vzala
osnovu, ostatní je vytvořeno vlastní hlavou a rukama


