
                                                                   

Vzor převzat z časopisu FAM č. 225

Sukně velikosti: S/M/L/XL
Příze: Yak – firmy LANG YARNS
Spotřeba:   4/5/5/6 klubíček dle potřebné velikosti
Jehlice: 4.5 a 5 
Dále je potřeba: slabá prádelní gumička

Vzor I - jehlice č. 4,5 - 1 očko pravé 1 očko levé
Vzor II - jehlice č. 5  pleteme na kruhových jehlicích
všechny řady očka pravé

Pletemé v celku, začínáme shora

Přidávání ok: 
Očka přidáváme vždy v místě označených oček
1 očko před a jedno očko za označeným okem
Oka přidáváme s nití z předchozí řady

Italský způsob nabíraní ok:
Kontrastní pomocnou přízi nabereme na jehlice č. 4,5
běžným způsobem 73/81/89/96 ok -  počet ok po
přídaní nahozením = 144/160/176/190

Dálé pleteme z příze Yak takto:
1. řada (přední strana pletení) - 1 oko krajní  - *1 očko pravé 1 očko přídáme nahozením * opakovat mezí 
hvězdičkami - 1 očko krajní

2. řada (zadní strana pletení) - oko krajní - *nahozené oko uplést jako oko pravé  - levé oko  pouze přeložíme
na druhou jehlici a přízí máme na přední straně pletení* postup v hvězdičkách opakujeme – jedno oko krajní

3. řada (přední strana) a 4. řada (zadní strana pletení) -  očka pravé pleteme jako pravé - levé očko  pouze 
přeložíme na druhou jehlici a přízí máme na přední straně pletení

Po upletení 4. řady kontrastní pomocnou přízí vypářeme, spojíme do kruhu, pleteme vzorem I, upleteme 3 
cm. Po upletení 3 cm zaznačíme značkovačem oka 25/27/29/32 – 48/54/60/64 – 97/107/117/127 – 
120/134/148/159 (podle velikosti)

Pokračujeme vzorem II – označené oka pleteme v každé druhé řádě, v první řadě očka jen překladamé na 
druhou jehlici – nepleteme

Pro rozšíření úpletu přidáme v každé 16. řadě po 1 oku před a po 1 oku za označeným okem, celkem 
přídáváme 9 x,  přidáváme rozpletení za zadní nit  = 180/196/212/226 ok.
Po upletení 63 cm všechna oka uzavřeme. V horní části vtáhneme gumičku (do vzniklého tunýlku)



 


