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Dámský letní ručně pletený svetřík 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 141010 Algarve 
 
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. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Algarve 
100% bavlna 
(mercerizovaná 
a opalovaná) 
délka návinu = 
142 m / 50 g 
 

34 schlamm 300 g 
6 klubek 

350 g 
7 klubek 

400 g 
8 klubek 

450 g 
9 klubek 

 
Jehlice a háček č. 3,5. 
 
Vzorek je nutné přesně dodržet (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 24 ok a 30 řad = 10 x 10 cm)  
Velký perličkový vzor na jehlicích č. 3,5. 

1. řada: 1 hladce, 1 obrace; 
2. řada: oka pleteme tak, jak se jeví; 
3. řada: 1 obrace, 1 hladce; 
4. řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 

1. – 4. řadu stále opakujeme, takže se nám vzor posunuje v každé 2. řadě o 1 oko. 
 
Copánkový vzor: 
Pleteme podle rozkresu přes 68 ok. Jsou zakresleny jen lícové řady. Pokud není ve vysvětlivkách 
uvedeno jinak, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace. Přes vnějších vždy 
48 ok stále opakujeme 1. – 24. řadu. Přes prostředních 20 ok stále opakujeme 1. – 30. řadu. 
 
Vroubek: Líc i rub stále hladce. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Lícová řada: vždy 2. a 3. oko splést přehozeně hladce, resp. obrace (1 oko hladce, resp. obrace 
sejmout, následující oko uplést hladce, resp. obrace a sejmuté oko přes ně přetáhnout) a stejně vždy 
3. a 2. poslední oko splést hladce, resp. obrace. 
Rubová řada: 2. a 3. oko splést hladce, resp. obrace a stejně vždy 3. a 2. poslední oko splést hladce, 
resp. obrace přehozeně. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 102 (112/122/136) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 2 řady vroubkem v tomto rozdělení ok: 
krajové oko, 16 (21/26/33) ok základní vzor, 68 ok copánkový vzor, 16 (21/26/33) ok základní vzor, 
krajové oko. 
 



 

© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“  strana 3 

 

Průramky: 
Po 33 (34/35/36) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 
2. řadě 1 x 2 (2/2/3) oka a pak ujímáme zdůrazněně v každé následující řadě 10 x 1 oko a v každé 
2. řadě ještě 9 (11/13/15) x 1 oko. 
 
Zadní rozparek: 
Současně po 45 (47/49/51) cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany dokončíme 
odděleně. Po 51 (53/55/57) cm od začátku zbylých 27 (30/33/37) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 102 (112/122/136) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 2 řady vroubkem v tomto rozdělení ok: 
krajové oko, 16 (21/26/33) ok základní vzor, 68 ok copánkový vzor, 16 (21/26/33) ok základní vzor, 
krajové oko. 
 
Průramky: 
Po 33 (34/35/36) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 
2. řadě 1 x 2 (2/2/3) oka a pak ujímáme zdůrazněně v každé následující řadě 10 x 1 oko a v každé 
2. řadě ještě 9 (11/13/15) x 1 oko. 
 
Výstřih pravá strana: 
Současně po 30 cm od začátku (v 5. řadě rozkresu) práci uprostřed rozdělíme a obě strany dokončíme 
odděleně. Nejdřív pleteme oka pravé poloviny předního dílu = začátek řady dál. Místo jednoho oka 
v prostředku kosočtverce překřížit se stane teď jedno oko ujmout = vždy v každé následující 2. řadě 
(= lícové) na levém okraji práce 7 x vždy 4. a 3. poslední oko splést hladce, 2 řady plést rovně. 
Když se v kosočtverci směrem ke straně výstřihu opět přidává, tak přidáváme v každé 2. řadě 7 x 1 
anglicky obrace před každým 3. posledním okem, 2 řady pleteme rovně. Takto pleteme ujímání 
a přidávání v rytmu kosočtvercového vzoru až je celková délka dílu 51 (53/55/57) cm. 
 
Výstřih levá strana: 
Nyní pleteme přes oka levé poloviny předního dílu = konec řady dál. Přidáváme a ujímáme smysluplně 
stejně jako na pravé polovině výstřihu = v každé 2. řadě (= lícové) na pravém okraji práce 7 x 3. 
a 4. oko splést hladce přehozeně, 2 řady plést rovně a v každé 2. řadě 7 x 1 oko anglicky obrace přidat 
za 3. okem. Takto pleteme ujímání a přidávání v rytmu kosočtvercového vzoru dokud není celková 
délka dílu 51 (53/55/57) cm. 
 
Rukáv: 
Začneme na 52 (52/56/56) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 2 řady vroubkem. Dále pokračujeme v 
tomto rozdělení ok: krajové oko, 8 (8/10/10) ok základní vzor, copánkový vzor od šipky A – B, 8 (8/10/10) 
ok základní vzor, krajové oko. 
 
Postranní tvarování: 
V každé následující 10. řadě přidáváme oboustranně 9 x 1 (v každé 8. řadě oboustranně 8 x 1 a v každé 
6. řadě ještě 4 x 1 / v každé 8. řadě 7 x 1 a v každé 6. řadě ještě 5 x 1 / v každé 6. řadě 14 x 1) oko. 
Přidaná oka pleteme základním vzorem = 70 (76/ 80/84) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 33 (32/31/30) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 
uzavřeme oboustranně 2 oka. Dále pak ještě v každé následující řadě ujímáme zdůrazněně 10 x 1 oko 
a v každé 2. řadě ještě oboustranně ujímáme zdůrazněně 12 (13/14/15) x 1 oko. Po 48 (47/46/45) cm 
od začátku zbylých 16 (20/22/24) ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem, 
vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem, zadní rozparek obháčkujeme 
1 řadou krátkých sloupků. 
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Háčkovaná porta levé strany výstřihu: 
Začneme nahoře na rameni levé strany výstřihu na okraji. 

1. řada: 3 KS do okraje kosočtverce, 25 RO, 3 KS do následující spodní špičky kosočtverce, 25 RO, 3 
KS do začátku výstřihu, 1 RO na otočení; 

2. řada: KS, 2 RO na otočení; 
3. řada: 1 PDS = polodlouhý sloupek, 1 RO, střídavě, přičemž 1 RO vždy přeskočíme 1 KS předchozí 

řady, 1 RO na otočení; 
4. řada: KS. 

Háčkovaná porta pravé strany výstřihu: 
Aby byla porta symetricky, začneme ve špičce výstřihu. 

1. řada: 3 KS do špičky výstřihu, 25 RO, 3 KS do následující horní špičky kosočtverce. 25 RO, 3 KS 
nahoře na rameni do okraje kosočtverce; 

2. – 4. řada: stejně jako na levé straně výstřihu. 
Na závěr oba úzké okraje háčkované porty našijeme vždy na horní výstřih předního dílu, resp. na přední 
okraj výstřihu. 
 
 

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

 = 1 nahodit 

 = 1 oko anglicky hladce, v rubové řadě oko uplést anglicky obrace 

 
= 2 oka sejmout hladce, následující oko uplést hladce a pak přes ně 
obě sejmutá oka přetáhnout 

 
= 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 3 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice obrace 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

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

 
= 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 5 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 5 ok na pomocnou jehlici za práci, 3 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 5 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 5 ok na pomocnou jehlici před práci, 3 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 
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