Návod na dámský pletený top s ažurovým vzorem
(inspirováno návodem na pletené tílko Drops Love Is In The Air)

Velikosti: XS - S – M/L – XL
Co budeme potřebovat:
• 300-400-450-500 g příze Feria Big Ball případně jiná příze vhodná pro vel. jehlic 3,5 mm
o zkušební vzorek – lícovým žerzejem na jehlicích č. 4,5 - 10 x 10 cm – 20 ok x 25 řad
• kruhová pletací jehlice č. 3,5 na lemy
• kruhová pletací jehlice č. 4,5
Poznámka:
Ažurový vzor („A“):
1. řada: „A1“ *1 oko nahodit, 2 oka hladce, 1 oko sejmout s přízí vzadu, 2 oka splést hladce a přes ně
přetáhnout sejmuté oko, 2 oka hladce, 1 oko nahodit* (celkem 7 ok)
2. řada: *7 ok hladce*
3. řada: „A2“ *1 oko hladce, 1 oko nahodit, 1 oko hladce, 1 oko sejmout s přízí vzadu, 2 oka splést
hladce a přes ně přetáhnout sejmuté oko, 1 oko hladce, 1 oko nahodit, 1 oko hladce*
(celkem 7 ok)
4. řada: *7 ok hladce*
5. řada: „A3“ *2 oka hladce, 1 oko nahodit, 1 oko sejmout s přízí vzadu, 2 oka splést hladce a přes ně
přetáhnout sejmuté oko, 1 oko nahodit, 2 oka hladce* (celkem 7 ok)
6. řada: *7 ok hladce*

Pracovní postup pletení:
Pleteme v kruhových řadách na kruhové jehlici.
Na kruhovou jehlici č.3,5 nahodíme 182-210-238-266 ok a upleteme 2 vroubky vroubkovým vzorem:
1. ř. – všechna oka hladce
2. ř. – všechna oka obrace
3. ř. – všechna oka hladce
4. ř. – všechna oka obrace
Pleteninu převedeme na kruhovou jehlici č. 4,5 a pokračujeme takto:
5. ř. - *7obrace, A1* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 7 ok obrace, sejmeme značku a opakujeme od
začátku řady.
Nyní všechny sudé řady pleteme stejně jako je to v šesté řadě.
6. ř. - *7 ok obrace, 7 ok hladce* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 7 ok obrace. Značka. Opakujeme od
začátku řady.
7. ř. - *7, A2* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 7 ok obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady.
8. ř. = 6. řada
9. ř. - *7, A3* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 7 ok obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady.
10. ř. = 6. řada
Opakujeme opět od páté řady.
Ve výši 10 cm začneme ujímat, takto:
*2 oka spleteme obrace, 5 obrace, pokračujeme ve vzoru A* - opakujeme 6-7-8-9x, 2 oka
spleteme obrace, 5 ok obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady (máme celkem 168-194220-246 (14-16-18-20 ok jsme ujmuli)).
Pokračujeme takto:
I. řada - *6, A* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 6 ok obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady.
II. řada - *6 ok obrace, 7 ok hladce* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 6 ok obrace. Značka. Opakujeme
od začátku řady.
Opakujeme opět od řady I.
Ve výši 13-13-14-15 cm cm začneme ujímat, takto:
*4 oka obrace, 2 oka spleteme obrace, pokračujeme ve vzoru A* - opakujeme 6-7-8-9x, 4 oka
obrace, 2 oka spleteme obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady (máme celkem 154-178-202226 ok (14-16-18-20 ok jsme ujmuli)).
Pokračujeme takto:
a) řada - *5, vzor A* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 5 ok obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady.
b) řada - *5 ok obrace, 7 ok hladce* - opakujeme 6-7-8-9x, pak 5 ok obrace. Značka. Opakujeme
od začátku řady.
V tomto ujímání pokračujeme (tj. ujímáme střídavě na každé straně každé skupiny, “žebra”, obrace
pletených ok) vždy po 3-3-4-4 cm výšky ještě 4x = 98-114-130-146 ok.
Následující kruhové řady pleteme takto: *1 oko obrace, vzor A*, opakujeme ještě 6-7-8-9x, 1 oko
obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady.
Přidávání:
Ve výši 30-30-31-32 cm přidáváme na každé straně každé značky 1 oko takto: pleteme k
poslednímu 1 oku před značkou, 1 oko nahodíme, 2 oka upleteme obrace (značka leží mezi
nimi), 1 oko nahodíme = 2 přidaná oka. V následující kruhové řadě pleteme nahození obrace za
zadní nit, aby se v pletenině netvořily dírky:
1. řada: 1 oko obrace, 1 nahodit, *A, 1 oko obrace* opakujeme k poslednímu oku před
značkou, 1 oko nahodit, 1 oko obrace. Značka. Opakujeme od začátku řady (celkem
máme 102-118-134-150 ok).

Přidávání opakujeme vždy po 1,5-1,5-2-2,5 cm výšky ještě 5x = 122-138-154-170 ok.
Ve výši 38-38-39-40 cm pleteme 7 ok na každé straně každé značky na boku vroubkovým
vzorem (= 14 ok vroubkovým vzorem na každé straně/boku), ostatní oka pleteme beze
změny jako dosud.
Ve výši cca 48-48-49-50 cm pleteme řadu, ve které nahazujeme oka ze vzoru A, upleteme
pouze prvních 61-69-77-85 ok v kruhové řadě (= zadní díl), oka předního dílu odložíme na
pomocnou jehlici.
ZADNÍ DÍL:
= 61-69-77-85 ok, pleteme díl v rovných řadách. Na začátku následujících 2 řad uzavřeme 4 oka
(= průramky) = 53-61-69-77 ok:
1. řada (rubová): uzavřeme první čtyři oka, 3 oka hladce, *7 obrace, 1 oko hladce*
opakujeme 5-6-7-8x, pak 7 obrace. 7 ok hladce. Otočit. (57-65-73-81 ok)
2. řada (lícová): uzavřeme první čtyři oka, 3 oko obrace, *A, 1 oko obrace* opakujeme 5-67-8x, pak A, 3 oka obrace. (53-61-69-77 ok)
Průramky dále tvarujeme takto (průramky jsou pletené vroubkovým vzorem):
3. řada (rubová): 3 oka hladce, 2 oka spleteme hladce, 5 ok obrace, *1 oko hladce, 7
obrace*, - opakujeme 4-5-6-7x, 1 oko hladce, 5 ok obrace, 2 oka spleteme hladce, 3 oka
hladce. Otočíme. (51-59-67-75 ok)
(když ujímání zasahuje do vzoru A, ujímáme spletením 2 ok hladce; oka, která nezapadají do
vzoru, pleteme lícovým žerzejem)
4. řada (lícová): 3 oka hladce, pokračujeme ve vzoru A, *1 oko obrace, A*…, poslední 3 oka
hladce. Otočíme. (oka, která nezapadají do vzoru, pleteme lícovým žerzejem)
5. řada (rubová): 3 oka hladce, 2 oka spleteme hladce, A, *1 oko hladce, A*, - opakujeme
k posledním pěti okům. 2 oka spleteme hladce, poslední tři oka pleteme hladce (49-5765-73 ok)
6. řada (lícová): první tři a poslední tři oka pleteme hladce. Se zbylými oky pokračujeme
v pletení vzoru A a jednoho oka obrace.
7. řada (rubová): první a poslední tři oka pleteme hladce, opět ujímáme. (47-55-63-71 ok)
8. pokračujeme bez ujímání, první tři a poslední tři oka pleteme hladce v lícových i
rubových řadách. Se zbylými oky pokračujeme v pletení vzoru A a jednoho oka obrace.
Pleteme až do výše 63-64-65-67 cm.
Průkrčník: Ve výši 63-64-65-67 cm odložíme prostředních 15-19-23-27 ok na pomocnou jehlici a
každou náramenici dokončíme odděleně: 16-18-20-22 ok.
Náramenice: V následující řadě spleteme na okraji průkrčníku první 2 oka hladce: 15-17-19-21
ok. Oka na bocích, která nezapadají do vzoru A, pleteme lícovým žerzejem. Pleteme
vzorem *A, 1 oko obrace* a lícovým žerzejem v místech, kde oka nezapadají do vzoru A ,
jako dosud. Ve výši 65-66-68-70 cm upleteme 1 vroubek vroubkovým vzorem nad všemi
oky (1 řada hladce v líci a 1 řada hladce v rubu), poté všechna oka uzavřeme. Stejným
způsobem upleteme i druhou náramenici.

PŘEDNÍ DÍL:
1. řada: 61-69-77-85 ok, střídáme opět vzor A a 1 oko obrace, díl pleteme v rovných
řadách.
Pleteme stejně jako zadní díl až do výše 55-57-59-61 cm. (47-55-63-71 ok)
Průkrčník: Odložíme prostředních 7-11-15-19 ok na pomocnou jehlici (= průkrčník) a každou
náramenici dokončíme odděleně.
Náramenice: Na jehlici máme 20-22-24-26 ok. Uzavíráme na okraji průkrčníku. V následující
každé druhé řadě spleteme na okraji průkrčníku první 2 oka hladce, celkem dvakrát
(ujmeme celkem 4 oka = na jehlici máme 16-18-20-22). Pak ujmeme u průkrčníku ještě
jedno oko. Po dokončení veškerého ujímání máme na jehlici 15-17-19-21 ok.
Oka na bocích, která nezapadají do vzoru A, pleteme lícovým žerzejem. Pleteme
*vzorem A, 1 oko obrace* a lícovým žerzejem jako dosud. Ve výši 65-66-68-70 cm
upleteme 1 vroubek vroubkovým vzorem (viz výše) nad všemi oky, poté všechna oka
uzavřeme. Stejným způsobem upleteme i druhou náramenici.
Náramenice zadních i předních dílů sešijeme.
LEM PRŮKRČNÍKU:
Na kruhovou jehlicí č.3,5 nabereme přízí z okraje průkrčníku asi 90-120 ok (včetně odložených
ok z pomocné jehlice) a upleteme 3 vroubky (6 kruhových řad, střídavě jedna řada hladce,
druhá řada obrace). Pak všechna oka uzavřeme.
Rukávy:
Na kruhovou jehlicí č.3,5 nabereme přízí z okraje průramku asi 66-70-74-78 ok (začátek řady je
v místě bočního švu).
Nyní budeme tvarovat rukáv za pomoci zkrácených řad:
1. řada:
i.
50-54-58-62 ok hladce (16 ok do konce), práci otočíme
ii.
34-38-42-46 ok hladce (16 ok do konce), práci otočíme
iii.
32-36-40-44 ok hladce (18 ok do konce), práci otočíme
iv.
30-34-38-42 ok hladce (18 ok do konce), práci otočíme
v.
28-32-36-40 ok hladce (20 ok do konce), práci otočíme
vi.
26-30-34-38 ok hladce (20 ok do konce), práci otočíme
vii. 24-28-32-36 ok hladce (22 ok do konce), práci otočíme
viii. 22-26-30-34 ok hladce (22 ok do konce), práci otočíme
ix.
20-24-28-32 ok hladce (24 ok do konce), práci otočíme
x.
18-22-26-30 ok hladce (24 ok do konce), práci otočíme
xi.
pleteme lícovou řadu hladce až do konce řady (42-46-50-54 ok)
2. řada: pleteme v kruhových řadách: všechna oka obrace
3. řada: pleteme v kruhových řadách: všechna oka hladce
4. řada: pleteme v kruhových řadách: všechna oka obrace
Pak všechna oka uzavřeme. Stejným způsobem upleteme i druhý rukáv.
Děkuji za zakoupení autorského návodu. Prosím respektujte autorská práva a návod bez svolení
nešiřte. Při publikování vašeho výrobku podle mého návodu nezapomeňte řádně uvést zdroj
„Prošikulky.cz“. Návod není určený ke komerčním účelům. V případě jakýchkoliv nejasností se
na mě prosím neváhejte obrátit.
Mějte se krásně,
Peťa, peta@prosikulky.cz

