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DÍVČÍ TUNIKA 

                                                  VZOR 49 

 
Velikost:    116-122 cm 
Spotřeba:  300 g pletací příze Berunka, jehlice č. 3,5;  háček odpovídající síly, 4 knoflíčky 

Použité vzory:  

vzor I.:      hladce po líci i po rubu    

vzor II.:    dle rozkresu    

Zadní díl:  Začínáme na 120 ok – 1 kraj. oko, 11 hladce, na 96 okách pleteme vzorem II., 11 

hladce, 1 kraj. oko. Vždy po upletení 3 cm spleteme na každé straně 2 oka (pro zúžení pleteni-

ny), až nám na jehlici zůstane 98 ok. Pokračujeme do celkové výšky 40 cm, kde práci rozdělíme 

na poloviny a na levé polovině přidáme 4 oka pro knoflíkovou légu. Ujmeme pro průramky po-

stupně 4, 3, 2 a 2x1 oko, na zbylých okách pokračujeme až do výše 58 cm. Ujmeme postupně 2x 

po 7 okách pro ramenní švy. Zbylá oka najednou volně uzavřeme. Druhou polovinu pleteme 

stejně (rovněž přidáme 4 oka pro knoflíkovou légu, v níž vypracujeme 3 dírky na knoflíky). 

Přední díl:  Pleteme stejně jako ZD, nevyplétáme légu, ale pokračujeme do celkové výšky 54 

cm, kde vypracujeme výstřih (od středu ujímáme postupně 10, 5, 4, 3 a 2x 1 oko). Dál pleteme 

do výšky 58 cm, ujmeme pro ramenní švy 2x po 7 okách.  

Rukáv: Začínáme na 46 ok, pleteme vzorem č. II., vždy po 2 cm přidáme na každé straně po 1 

oku. Ve výšce 7 cm ujímáme pro rukávovou hlavici z každé strany postupně 3, 2 a 1 oko, až nám 

na jehlici zůstane 10 ok, ta uzavřeme najednou. 

Dokončení: Sešijeme ramenní švy, postranní a rukávové švy. Oka kolem výstřihu nahodíme na 

jehlici, upleteme 4 ř. hladce a volně uzavřeme. Přišijeme knoflíky a zapracujeme okraje légy.  

 

vzor II. 

 

hladce 

obrace 

2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout jako při pletení hladce, násle-

dující oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout 

 

2 oka splést hladce 

nahodit 

nic 

 

 

 

nahodit s přetočením příze (vytvořit smyčku) 


