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léto 2012: 12 – Dámská pletená blůza 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Palma značky Schoeller + Stahl 
100% bavlna mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 110 m / 50 g 
barva 12 pink 150 (200) 200g,barva 01 weiß 50g (100) 100, barva 06 orange 50g, barva 15 pistazie 50g, 
barva 25 türkis 50g, barva 41 grau 50 (100) 100g, barva 45 veilchen 50g  
 
Jehlice: 3,5 a 4,5 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 1 knoflík značky Jim Knopf, Art.-Nr. 12311 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4,5 
 
Sled proužků základní vzor: 
*2 řady weiß, 2 řady grau, 6 řad orange, 2 řady weiß, 2 řady grau, 6 řad türkis, 2 řady weiß, 2 řad grau, 
6 řad veilchen, 2 řady weiß, 2 řady grau, 6 řad pistazie, 2 řady weiß, 2 řady grau, 6 řad pink*, vzor mezi * 
neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka hladce splést. 
Na levém okraji práce:  1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 oko hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 78 (86) 94 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem podle 
sledu proužků. Pro postranní tvarování přidáváme v každé 10. řadě oboustranně 4 x 1 oko = 86 (94) 
102 ok. 
Po 24 cm od začátku si práci oboustranně označíme pro raglán a dále pak zdůrazněně ujímáme 
oboustranně v každé 2. řadě 20 (24) 28 x 1 oko. Po 40 (42,5) 45 cm od začátku zbylých 46 ok odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 42 (46) 50 ok barvou pink a pleteme 6 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků. Postranní tvarování a raglán pleteme na pravém okraji práce stejně jako 
u zadního dílu. Současně po 30 (32,5) 35 cm od začátku uzavřeme pro krční výstřih na levém okraji 
práce 10 ok a dále pak ještě v každé 2. řadě 1 x 3, 2 x 2 a 6 x 1 oko. Po 40 (42,5) 45 cm od začátku zbylá 
3 oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme na 62 (70) 78 ok barvou pink a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků, přičemž začneme 26. řadu ve sledu proužků. Po 14 cm od začátku 
pleteme raglán stejně jako u zadního dílu. Po 30 (32,5) 35 cm od začátku zbylých 22 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Vsadíme rukávy a uzavřeme raglánové 
švy. Sešijeme postranní a rukávové švy. 
Pro krční lem nabereme z předního výstřihu a obou rukávů po 55 okách a přidáme odložených 46 ok 
zadního výstřihu = 156 ok a pleteme vzorem lemu. Pro svislou knoflíkovou dírku prácí po 4 řadách 
a po 8 okách rozdělíme následovně: nejdřív pleteme přes prvních 7 ok 6 řad, přičemž 8. oko pleteme 
jako krajové. Pak pleteme přes zbylých 148 ok přes 6 řad, přičemž 1. oko pleteme jako krajové. 
Následně pleteme přes všechna oka podle vzoru dál. Po 4 cm vzoru lemu splétáme vždy oka obrace 
spolu. Po 5 cm od vzoru lemu oka uzavřeme. 
Pro lemy nabereme z předních okrajů barvou pink po 60 (65) 70 okách na jehlicích č. 3,5 a pleteme 
rubový žerzej. Po 2 cm oka uzavřeme. Lemy přehneme na polovinu dovnitř a našijeme. Přišijeme knoflík. 
 


