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léto 2012: 162 – Dámský letní pletený svetřík 
 
Pro vel. 36   = údaje vlevo 
Pro vel. 38/40  = údaje uprostřed 
Pro vel. 42   = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál – Delight značky Austermann 
88% polyamid, 12% polyester, délka návinu = ca. 125 m/ 25 g 
225 (250/275) g barva 07 beere 
 
Jehlice a háček č. 5 značky  Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Smyčkový vzor: 
Lícová řada: * 1 oko hladce, ale oko nenecháme z levé jehlice sklouznout, přízi dáme dopředu, 
přičemž přes levý palec vytvoříme smyčku cca 8 – 12 cm dlouhou. Pak již upletené oko ještě jednou 
upleteme hladce. Nyní máme obě oka na pravé jehlici, 1 nahodit a pak obě oka přetáhnout 
přes nahození, 1 hladce *. Vzor mezi * neustále opakujeme. 
Rubová řada: obrace. V následující lícové řadě vzor posuneme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 oka hladce, 2 oka přehozeně splést (1 oko hladce sejmout, 
1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout). 
Na levém okraji práce: 2 oka hladce splést, 2 oka hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 96 (104/112) ok a pleteme základním vzorem. Pro tvarování ujímáme zdůrazněně 
oboustranně v každé 6. řadě 5 x 1 oko. V následující 16. řadě přidáme oboustranně 1 oko a dále pak 
ještě v každé 10. řadě 4 x 1 oko takto: krajové oko, 2 oka hladce, 1 přidat anglicky hladce z příčné nitě, 
dále základní vzor, končíme 1 přidat anglicky hladce z příčné nitě, 2 oka hladce krajové oko. 
Současně pro puštěná oka po 11 cm od začátku prostředních 8 ok uzavřeme. 
V rubové řadě uprostřed místo uzavřených ok přidáme 3 nahozená oka = 91 (99/107) ok. Z obou stran 
nahozených ok pleteme dál po 2 okách anglicky hladce, přes nahozená oka pleteme dál lícový žerzej. 
Po 28 cm od začátku oboustranně vedle prostředních 7 ok spleteme 2 oka přehozeně a současně 
přidáme uprostřed 1 nahození. V každé 4. řadě toto ujímání ještě 13 x zopakujeme a celkově přidáme 
ještě 3 x 1 nahození do prostředku. 
Současně pro průramky uzavřeme po 32 cm od začátku oboustranně 4 oka a pak ujímáme 
zdůrazněně oboustranně v každé 4. řadě 1 oko a dále pak v každé 2. řadě oboustranně ještě 4 (6/8) x 1 
oko. 
Po 48 (49/50) cm od začátku máme na jehlicích 49 (53/57) ok. Pro výstřih nyní necháme prostředních 
7 ok spadnout až k nahození a z obou stran uzavřeme po 4 okách. Obě strany dopleteme odděleně 
V 2. řadě ujímáme na vnitřním okraji na levé straně pro výstřih ještě takto: krajové oko, 1 oko hladce, 
2 oka přehozeně splést, na pravé straně končíme 2 oky hladce splést, 1 okem hlade, krajové oko. 
Po 50 (51/52) cm od začátku zbylých 16 (18/20) ok náramenice uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 96 (104/112) ok a pleteme základním vzorem. Po 4,5 cm od začátku přes prostředních 
22 ok pleteme smyčkovým vzorem. Po 40 cm od začátku pleteme přes všechna oka smyčkovým 
vzorem. Současně pleteme postranní tvarování a průramky stejně jako u zadního dílu. 
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Po 45 (46/47) cm od začátku uzavřeme pro výstřih prostředních 26 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 3 x 2 a 4 x 1 oko. 
Po 50(51/52) cm od začátku zbylých 16 (18/20) ok náramenice uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 56 ok a pleteme smyčkovým vzorem. Po 2 cm od začátku z obou stran pleteme přes 10 ok 
základním vorem a v následujících řadách neustále přidáváme oka, která pleteme základním vzorem 
tak, že smyčkový vzor končí šikmo po 12 cm od začátku ve středu rukávu. Současně přidáváme 
po 9 cm od začátku oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé následující 12. (8. / 6.) řadě 
oboustranně 4 (6/8) x 1 oko = 66 (70/74) ok. Pro rukávovou kouli uzavřeme po 29 cm od začátku 
oboustranně 4 oka a pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně 19 x 1 oko a pak 
uzavřeme 1 x 3 oka. Po 44 cm od začátku zbylých 10 (14/18) ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme 
stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice a vsadíme rukávy. 
Sešijeme postranní a rukávové švy. Okraj výstřihu obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
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