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Dámský letní ručně pletený svetřík 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 141019 z příze Soft Cotton a Neon Candy značky Austermann 
 
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 
Soft Cotton 
64% bavlna, 
36% polyamid 
délka návinu = 
70 m / 50 g  

19 cactus 
 
 
06 braun 
12 petrol 
 

200 g 
4 klubka 
 
po 150 g 
po 3 klubkách 

250 g 
5 klubek 
 
po 200 g 
po 4 klubkách 

250 g 
5 klubek 
 
po 200 g 
po 4 klubkách 

300 g 
6 klubek 
 
po 250 g 
po 5 klubkách 

Neon Candy 
100% polyester 
délka návinu = 
135 m / 50 g 
 

04 grün 50 g 
1 klubko 

100 g 
2 klubka 

100 g 
2 klubka 

150 g 
3 klubka 

 
Jehlice č. 7 + 8, krátká kruhová jehlice č. 8 
 
Vzorek je nutné přesně dodržet (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic). 
 
Bezbarvý lak na nehty. 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 12 ok a 16 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) a rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) na jehlicích č. 8. 
 
Sled proužků zadní a přední díl: 
5 cm petrol lícovým žerzejem, 10 cm braun lícovým žerzejem, 6 cm cactus rubovým žerzejem, 4 cm 
braun lícovým žerzejem, 2 cm grün lícovým žerzejem, 8 cm petrol rubovým žerzejem, 5 cm grün lícovým 
žerzejem, 8 cm cactus lícovým žerzejem, 2 cm grün lícovým žerzejem, zbytek řad braun rubovým 
žerzejem. 
 
Sled proužků rukávy: 
4 cm cactus lícovým žerzejem, 5 cm petrol lícovým žerzejem, 10 cm braun lícovým žerzejem, 6 cm 
cactus rubovým žerzejem, 4 cm braun lícovým žerzejem, 2 cm grün lícovým žerzejem, 8 cm petrol 
rubovým žerzejem, 5 cm grün lícovým žerzejem, 8 cm cactus lícovým žerzejem, zbytek řad grün lícovým 
žerzejem. 
 
Tip: 
U přechodu z lícového na rubový žerzej pleteme 1. řadu rubového žerzeje ještě hladce, tak nám vzniká 
„čistší“ přechod. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Vždy 3. a 4. oko splést přehozeně (1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout) 
a vždy 4. a 3. poslední oko splést hladce. 
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Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 58 (62/66/74) ok barvou cactus na jehlicích č. 7 a pleteme 8 cm vzorem lemu, přičemž 
začínáme jednou rubovou řadou. Dále pokračujeme na jehlicích č. 8 základním vzorem podle sledu 
proužků, přičemž pro vel. 44/46 přidáme v 1. řadě rovnoměrně 2 oka = 58 (62/68/74) ok. 
 
Průramky: 
Po 42 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/2/3) oka, dále uzavřeme v každé 2. řadě 0 (0/2/2) 
oka a ujímáme zdůrazněně 4 (5/5/6) x 1 ok = 46 (48/50/52) ok. 
 
Výstřih pravá strana: 
Po 57 (58/59/61) cm od začátku odložíme prostředních 12 ok a obě strany dokončíme odděleně. 
Nejdřív pleteme přes oka pravé poloviny zadního dílu = začátek řady dál. V následující lícové řadě 
na konci řady necháme 1 x 4 a 1 x 2 ok víc neupletených (= odložených), otočíme s 1 nahozením 
a pleteme řadu zpátky. 
 
Náramenice pravá strana: 
Po 60 (61/62) 63 cm od začátku zbylých 11 (12/13/14) ok uzavřeme. 
 
Výstřih levá strana: 
Nyní pleteme přes oka levé poloviny zadního dílu = konec řady dál. V každé rubové řadě necháme 
na konci řady vždy 1 x 4 a 1 x 2 ok neupletených víc, otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu zpátky. 
 
Náramenice levá strana: 
Po 60 (61/62) 63 cm od začátku zbylých 11 (12/13/14) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 58 (62/66/74) ok barvou cactus na jehlicích č. 7 a pleteme 8 cm vzorem lemu, přičemž 
začínáme jednou rubovou řadou. Dále pokračujeme na jehlicích č. 8 základním vzorem podle sledu 
proužků, přičemž pro vel. 44/46 přidáme v 1. řadě rovnoměrně 2 oka = 58 (62/68/74) ok. 
 
Průramky: 
Po 42 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/2/3) oka, dále uzavřeme v každé 2. řadě 0 (0/2/2) 
oka a ujímáme zdůrazněně 4 (5/5/6) x 1 ok = 46 (48/50/52) ok. 
 
Výstřih pravá strana: 
Po 52 (53/54/56) cm od začátku odložíme prostředních 8 ok a obě strany dokončíme odděleně. Nejdřív 
pleteme přes oka pravé poloviny předního dílu = začátek řady dál. V následující lícové řadě na konci 
řady necháme 1 x 4 a 1 x 2 ok víc neupletených (= odložených), otočíme s 1 nahozením a pleteme 
řadu zpátky. 
 
Náramenice pravá strana: 
Po 60 (61/62) 63 cm od začátku zbylých 11 (12/13/14) ok uzavřeme. 
 
Výstřih levá strana: 
Nyní pleteme přes oka levé poloviny zadního dílu = konec řady dál. V každé rubové řadě uzavřeme 
na konci řady vždy 1 x 4 a 1 x 2 ok neupletených víc, otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu zpátky. 
 
Náramenice levá strana: 
Po 60 (61/62) 63 cm od začátku zbylých 11 (12/13/14) ok uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 26 (26/30/30) ok barvou cactus na jehlicích č. 7 a pleteme 5 cm vzorem lemu, přičemž 
začneme rubovou řadou. Dále pokračujeme na jehlicích č. 8 základním vzorem podle sledu proužků, 
přičemž pro vel. 36/38 a 40/42 v 1. řadě rovnoměrně přidáme 2 oka = 28 (28/30/30) ok. 
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Postranní tvarování: 
Po 8 (6/5/3) cm od začátku přidáme oboustranně 1 oko a dále pak v každé další 8. řadě oboustranně 
6 x 1 (v každé 8. řadě 4 x 1 a v každé 6. řadě 3 x 1 / v každé 8. řadě 4 x 1 a v každé 6. řadě 3 x 1 / 
v každé 6. řadě 7 x 1 a v každé 4. řadě 2 x 1) oko = 42 (44/46/50) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 46 (45/44/43) cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/2/3) ok, v každé další 2. řadě ještě 
zdůrazněně ujímáme 10 x 1 oko a uzavřeme 1 x 3 oka. Po 60 (56/58/57) cm od začátku zbylých 12 
(14/16/18) 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, přičemž nám musí proužky 
zadního, předního dílu a rukávů lícovat na sebe. 
 
Tip: Konce vláken příze Neon Candy zapošijeme a na konci uděláme pevný uzlík. Konce vláken 
potřeme bezbarvým lakem na nehty, aby se neuvolnily. 
 
Lem výstřihu: 
Odložených 24 ok předního i zadního dílu nabereme na kruhovou jehlici č. 8 a mezi nimi nabereme 
ještě po 6 okách barvou braun = celkem 60 ok, pleteme 1 kruhovou řadu obrace braun, přičemž 
nahození splétáme vždy s následujícím okem obrace, aby nevznikly žádné dírky, pak oka volně 
uzavřeme. 
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Letní ručně pletená čepice 
Návrh Eva Varpio 
 
Model 141027 z příze Soft Cotton a Neon Candy značky Austermann 
 
Pro obvod hlavy 52 – 56 cm 
 
příze  barva  
Soft Cotton 
64% bavlna, 
36% polyamid 
délka návinu = 
70 m / 50 g  

06 braun 
12 petrol 
19 cactus 
 

po 50 g 
po 1 klubku 

Neon Candy 
100% polyester 
délka návinu = 
135 m / 50 g 
 

04 grün 50 g 
1 klubko 

 
Sada krátkých jehlic č. 7. 
 
Vzorek je nutné přesně dodržet (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic). 
 
Bezbarvý lak na nehty. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 14 ok a 22 řad = 10 x 10 cm)  
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7. 
 
Sled proužků: 
Začátek a 3 kruhové řady petrol, 6 kruhových řad braun, 2 kruhové řady petrol, 2 kruhové řady grün, 
4 kruhové řady cactus, 2 kruhové řady braun, 3 kruhové řady grün, 6 kruhových řad petrol, 2 kruhové 
řady cactus, 2 kruhové řady grün, 3 kruhové řady cactus, 6 kruhových řad braun, 3 kruhové řady grün, 
zbylé kruhové řady petrol. 
 
Pracovní postup: 
 
Začneme na 60 ok barvou petrol na jehlicích č. 7 a pleteme základním vzorem podle sledu proužků. 
Po 20 cm od začátku začneme s ujímáním následovně: 

1. kruhová řada: * 8 ok uplést, 2 hladce splést, 8 ok uplést, 2 obrace splést, od * stále opakujeme 
= 54 ok; 
2. – 3. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví; 
4. kruhová řada: 6 ok uplést, * 2 obrace splést, 7 ok uplést, 2 hladce splést, 7 ok uplést, od * stále 
opakujeme, končíme 2 obrace splést, 7 ok uplést, 2 hladce splést, 1 oko uplést = 48 ok; 
5. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví; 
6. kruhová řada: * 2 hladce splést, 2 obrace splést, 2 hladce splést, 2 oka uplést, od * stále 
opakujeme = 30 ok; 
7. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 

Zbylých 30 ok stáhneme přízí a zapošijeme. 
 
Tip: Konce vláken příze Neon Candy zapošijeme a na konci uvážeme pevný uzlík. Konce vláken 
potřeme bezbarvým lakem na nehty, aby se neuvolnily. 


