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JEDNODUCHÉ TRIČKO  

 
 
Technika: pletenie 
Náročnosť: jednoduchá (2) 
 
VEĽKOSTI 

   XS           S  M      L  
(32/34)    (36/38)       (40/42) (44/46)  
 
SPOTREBA MATERIÁLU  
Schachenmayr Soft & Easy, klbko 100 g  

Farba 00035 (pink)  
 
Počet klbiek 
3  4 4  5  
 
Skontrolujte si pásku ma klbku priadze. Použite 
len klbká rovnakej farebnej skupiny. Spotreba 
materiálu sa môže u jednotlivých osôb líšiť. 
 
IHLICE A OSTATNÉ POMÔCKY  

ihlice na pletenie značky Milward, veľkosť 4 – 5 
mm  
háčik, veľkosť 3,5 mm  
ihla na vlnu 
 
 
 

 
MIERKA 

Obráteným žerzejom 18 očiek a 25 radov = 10 x 10 cm.  
Ak sa mierka odlišuje od uvedeného, použite podľa potreby hrubšie alebo tenšie ihlice.  
 
ZÁKLADNÉ TECHNIKY  
Obrátený žerzej: V lícnom rade pleťte všetky očká obrátene, v rubovom rade všetky očká hladko.  

 
POSTUP 

Údaje pre jednotlivé veľkosti sú uvedené od najmenších po najväčšie rôznymi farbami  a sú oddelené lomítkom. Ak 
je uvedený len jeden údaj, platí pre všetky veľkosti.  
 
Zadný diel 

Nahoďte 79-87-97-109 očiek a pleťte obráteným žerzejom, pričom začínate lícnym radom.  
Vo výške 42-40-38-38 cm (106-100-94-94 radov) ukončite 1x3 očká na oboch stranách a začnete tak vytvárať 
otvory pre rukávy. Následne ukončite v každom 2. rade 2x-2x-3x-4x 2 očká a 2x 1 očko = 61-69-75-83 očiek. 
Vo výške 61 cm ukončite stredných 15-17- 17-17 očiek na výstrih. Ďalej pracujte s každou stranou osobitne. Na 
vyformovanie výstrihu ukončite na oboch stranách stredné očká, a to v každom 2. rade 2x6 očiek. 
Vo výške 62 cm vytvorte zošikmenie na plecia: v každom 2. rade ukončite 1x 2-5-5-6 očiek a 3x 3-3-4-5 očiek.  
Celková dĺžka = 64 cm  
 
Predný diel 

Pleťte tak, ako zadný diel, len s hlbším výstrihom. Vo výške 52 cm ukončite stredných 13-15-15-15 očiek a obe 
strany dokončite oddelene. Pritom ukončite na oboch stranách stredné očká nasledovne: v každom 2. rade 1x 3 
očká, 2x 2 očká, 3x 1 očko, v každom 4. rade 3x 1 očko. Vo výške 62 cm upleťte zošikmenia na ramená tak, ako je 
uvedené pri zadnom diele. Celková dĺžka = 64 cm.  
 
Rukávy 

Nahoďte 54-60-68-76 očiek a pleťte obráteným žerzejom, pričom začínate lícnym radom. Vo výške 7 cm (18 radov) 
začnite tvarovať oblúk rukávu nasledovne: ukončite v každom 2. rade 0x-1x-2x-2x3 očká, 2x-1x-1x-1x2 očká, 6x-
7x-7x-7x1 očko, v každom 4. rade  2x 1 očko, v každom 2. rade 5x1 očko a 2x2 očká. Potom ukončite vyšných 12-
14-16-24 očiek. Celková dĺžka = 22-23-24-24 cm.  
Druhý rukáv upleťte rovnako.  
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DOKONČENIE 

Jednotlivé diely napnite, navlhčite  a nechajte uschnúť. Zošite plecia a našite rukávy. Zošite rukávy a boky. 
Výstrih obháčkujte 1 radom pevných očiek, pričom sa snažte zachovať jeho šírku. 
 
Obrázok: 
Strih (všetky údaje sú v cm) 

  

 

Predný 

a zadný diel 
Rukáv 
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