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Dámský svetr 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 151016 Ajman 
 
Pro vel. 36/38 = 1. údaj 
Pro vel. 40/42 = 2. údaj 
Pro vel. 44/46 = 3. údaj 
Pro vel. 48/50 = 4. údaj 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
artikl barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Ajman 
100% bavlna 
mercerizovaná, opalovaná 
délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

05 braun 
 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 

650 g 
13 klubek 

 
Jehlice č. 4 a krátká kruhová jehlice č. 4. 
 
Vzorek práce je nutné přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: 
Vroubek (líc i rub stále hladce v normálních řadách, v kruhových řadách střídavě 1 kruhovou řadu 
hladce, 1 kruhovou řadu obrace) na jehlicích č. 4. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 20 řad = 10 x 10 cm)  
Počet ok dělitelný 3 + 2 krajová oka na jehlicích č. 4. 

1. řada (lícová): hladce; 
2. řada (rubová): hladce; 
3. řada: * 1 nahodit, 1 hladce *, končíme 1 nahozením; 
4. řada: *3 oka zvednout na pravou jehlici, přičemž nahození nechat spadnout, pak 3 oka dát 

zpět na levou jehlici a z těchto 3 ok vyplést 1 hladce, 1 obrace, 1 hladce. 
Vzor mezi * stále opakujeme = 1 MS = opakování vzoru, řady 1. – 4. stále opakujeme. Když nám vzor na 
krajích přestane dál vycházet, pleteme z obou stran vroubek. 
 
Pracovní postup 
 
Model se plete napříč v jednom díle, začínáme u levého rukávu. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 56 (56/62/68) ok na jehlicích č. 4 a pleteme 5 cm vzorem lemu, dále pokračujeme 
základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 18 (18/20/22) x MS, krajové oko. 
 
Postranní rukávové rozšíření: 
Přidáváme v každé 4. řadě od lemu oboustranně 9 (6/7/7) x 1 a v každé další 2. řadě oboustranně 
0 (5/2/1) x 1 oko, přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 74 (78/80/84) ok. 
 
Levý postranní šev: 
Po 25 (24/23/22) cm od začátku přidáme oboustranně 64 (65/67/68) ok = 202 (208/214/220) ok a 
pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 1 oko vroubek, 66 (68/70/72) x MS, končíme 1 okem 
vroubek, krajové oko. 
 
Levá náramenice: 
13 (15/17/19) cm = 26 (30/34/38) řad pleteme rovně dál.  
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Výstřih zadní díl: 
Po 38 (39/40/41) cm od začátku práci uprostřed rozdělíme. Nejdříve pleteme přes 101 (104/107/110) ok 
na pravém okraji práce = začátek řady dál v tomto rozdělení ok: krajové oko, 1 oko vroubek, 32 
(33/34/35) x MS, 2 oka vroubek, krajové oko. 24 cm = 48 řad pleteme rovně dál, pak oka odložíme. 
 
Výstřih přední díl: 
Nyní pleteme přes 101 (104/107/110) ok na levém okraji práce = konec řady dál. V každé následující 
lícové řadě ujímáme na pravém okraji práce 6 x 1 oko = 95 (98/101/104) ok. Pleteme 12 cm = 24 řad dál 
rovně v tomto rozdělení ok: krajové oko, 2 oka vroubek, 30 (31/32/33) x MS, 1 oko vroubek, krajové oko. 
Pak přidáváme v každé následující lícové řadě 6 x 1 oko. 
 
Pravá náramenice: 
Nyní pleteme opět přes 202 (208/214/220) ok dál 13 (15/17/19) cm = 26 (30/34/38) řad rovně dál. 
 
Pravý postranní šev: 
Nyní uzavřeme 64 (65/67/68) ok = 74 (78/80/84) ok. 
 
Postranní rukávové rozšíření: 
V každé následující 2. řadě oboustranně uzavřeme 0 (5/2/1) x 1 a v každé další 4. řadě uzavřeme 
oboustranně (9/6/7/7) x 1 oko. = 56 (56/62/68) ok. Pleteme ještě 4 řady rovně dál v následujícím 
rozdělení ok: krajové oko, 18 (18/20/22) x MS, krajové oko. Pak ještě pleteme 5 cm vzorem dál a pak 
oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 
 
Lem výstřihu: 
Z okraje výstřihu nabereme 84 ok na jehlicích č. 4 a uzavřeme do kruhu, pleteme 1 kruhovou řadu 
hladce a pak oka volně hladce uzavřeme. 
 
Spodní lem: 
Ze spodního okraje předního a zadního dílu nabereme na jehlice č. 4 136 (146/156/166) ok a uzavřeme 
do kruhu, pleteme 4 kruhové řady vroubek, pak oka volně hladce uzavřeme. 
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