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podzim-zima 2012-13: 198 - Dámský pletený svetr 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo 
pro vel. 38 = údaje uprostřed 
pro vel. 40/42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38 40/42 
Murano Lace 
53% vlna,  
47% polyakryl,  
délka návinu = ca. 400 m/ 100 g 
 
Kid Silk 
75% mohér,  
25% hedvábí, 
délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 

01 rot 
 
 
 
 
20 dunkelrot 
 

300 g 
3 klubka 
 
 
 
100 g 
4 klubka 
 

300 g 
3 klubka 
 
 
 
125 g 
5 klubek 
 

300 g 
3 klubka 
 
 
 
125g 
5 klubek 
 

 
Kruhová jehlice č. 5, 80 cm dlouhá, jehlice č. 4 + 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm)  
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 5. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. 
1. – 32. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Model se plete z dvojité příze (1 vlákno příze Murano lace a 1 vlákno příze Kid Silk) 
Začneme na 78 (86/94) ok dvojitou přízí na jehlicích č. 4 a pleteme vzorem lemu. Po 10 cm od začátku 
pokračujeme základní vzorem na jehlicích č. 5 takto: krajové oko, 3 (0/4) ok lícový žerzej, 6 (7/7)x MS, 3 
(0/4) lícový žerzej, krajové oko. 
 
Průramky: 
Po 38 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme oboustranně 
v každé 2. řadě 3 (5/7) x 1 oko = vždy 2. a 3. oko lícové řady splést hladce přehozeně a 3. a 2. poslední 
oko splést hladce = 66 (70/74) ok. 
 
Výstřih: 
Po 53 (54/55) cm od začátku uzavřeme prostředních 20 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro 
zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě 1 x 5 a 1 x 3 oka. 
 
Náramenice: 
Po 55 (56/57) cm od začátku zbylých 15 (17/19) ok náramenic uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 78 (86/94) ok dvojitou přízí na jehlicích č. 4 a pleteme vzorem lemu. Po 10 cm od začátku 
pokračujeme základní vzorem na jehlicích č. 5 takto: krajové oko, 3 (0/4) ok lícový žerzej, 6 (7/7)x MS, 3 
(0/4) lícový žerzej, krajové oko. 
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Průramky: 
Po 38 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme oboustranně 
v každé 2. řadě 3 (5/7) x 1 oko = vždy 2. a 3. oko lícové řady splést hladce přehozeně a 3. a 2. poslední 
oko splést hladce = 66 (70/74) ok. 
 
Výstřih: 
Po 39 (40/41) cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany dokončíme odděleně. Pro 
zakulacení na vnitřním okraji ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 18 x 1 oko = vždy na začátku řady 2. 
a 3. oko splést přehozeně hladce a na konci řady splést 3. a 2. poslední oko hladce. 
 
Náramenice: 
Po 55 (56/57) cm od začátku zbylých 15 (17/19) ok náramenic uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 36 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 4 a pleteme vzorem lemu. Po 10 cm od začátku 
pokračujeme základním vzorem na jehlicích č. 5, přičemž v 1. řadě přidáme 2 oka a práci rozdělíme 
následovně: krajové oko, 3 x MS, krajové oko = 38 ok. 
 
Postranní tvarování: 
Přidáváme oboustranně v každé 8. (6. /6. řadě) od lemu 11(13/15) x 1 oko = 60 (64/68) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 46 (45/44) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně v každé 2. 
řadě oboustranně 15 x 1 oko a uzavřeme 1 x 3 oka = vždy 2. a 3. oko lícové řady splést hladce 
přehozeně a 3. a 2. poslední oko splést hladce. 
Po 60 (59/58) cm od začátku zbylých 18 (22/26) ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
 
Lem výstřihu: 
Z výstřihu předního a zadního dílu nabereme 93 ok na jehlice č. 4 a pleteme vzorem lemu, přičemž oka 
rozdělíme tak, že na středu předního dílu jsou 3 oka hladce. V každé 2. řadě ujímáme na tomto místě 2 
oka (splést 3 oka přehozeně hladce). Po 2,5 cm oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Extra límec: 
Začneme na 132 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 5 a uzavřeme do kruhu, pleteme základním vzorem, 
přičemž opakování vzoru rozdělíme v kruhové řadě 11 x. Po 24 cm oka uzavřeme. 
 

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice obrace 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 obrace, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 obrace, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice obrace 
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