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Dámský svetr 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 151003 summer tweed a summer wave 
 
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 
summer tweed 
62% bavlna, 
30% viskóza, 
  8% polyamid 
Délka návinu = 88 m / 50 g 

06 
azurro 
 
 
 

250 g 
5 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 

summer wave 
85% bavlna, 
  8% polyamid, 
  7% viskóza, 
Délka návinu = 80 m / 50 g 

02 türkis 250 g 
5 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 

 
Jehlice č. 4 + 4,5, krátká kruhová jehlice č. 4,5. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: 
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 4. 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce: 16 ok a 22 řad = 10 x 10 cm). Krajkový vzor na jehlicích č. 4,5. 

1. řada (rubová): krajové oko, obrace, krajové oko; 
2. řada (lícová): krajové oko, 2 hladce, *1 nahodit, 3 hladce, 1. oko z právě upletených 3 ok 

přetáhnout přes 2. a 3. oko*, končíme 1 hladce krajové oko; 
3. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, 1 hladce, *3 hladce, 1. oko z právě upletených 3 ok přetáhnout přes 2. a 3. 

oko, 1 nahodit*, končíme 2 hladce, krajové oko. 
Vzor mezi * = 1 MS = opakování vzoru, stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Sled barev: 2 řady summer tweed, 2 řady summer wave střídavě. 
 
Zdvojené oko  
Příze leží před prací a do prvního oka vpíchneme jako při pleten obrace. Oko zvedneme na pravou 
jehlici a přízi utáhneme pevně dozadu, čímž se oko stáhne z jehlice a leží tak zdvojeně na jehlici. Příze 
se musí pevně utáhnout dozadu, aby nevznikla žádná dírka. Následující oko musíme také dobře 
utáhnout. Když pak pleteme přes zdvojené oko, vpichujeme do obou částí ok a oka spleteme podle 
vzoru. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 77 (83/89/95) ok přízí summer tweed na jehlicích č. 4 a pleteme 2 cm vzorem lemu, 
končíme 1 lícovou řadou. Dále pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem podle sledu barev, 
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přičemž pro rozparek za, resp. před krajovým okem pleteme vždy 3 oka vroubkem. Po 12 cm 
od začátku pleteme přes všechna oka opět základním vorem dál. 
 
Postranní tvarování: 
Po 16 cm od začátku a v každé následující 10. řadě přidáváme oboustranně 3 x 1 oko. Přidaná oka 
zapracujeme do základního vzoru = 83 (89/95/101) ok. 
 
Rukávové tvarování: 
Po 35 cm od začátku a v každé další 2. řadě přidáváme oboustranně 4 x 1, 1 x 2 a 1 x 3 oka. Přidaná 
oka zapracujeme do základního vzoru = 101 (107/113/119) ok. 
 
Průramek: 
Po 40 cm od začátku pleteme přes dalších 15 (16/17/18) cm rovně dál. 
 
Náramenice a výstřih: 
Po 55 (56/57/58) cm od začátku pokračujeme zkrácenými řadami = vždy v lícové řadě na konci řady 
odložíme 3 (4/5/6) ok = necháme neupletených na levé jehlici, práci otočíme s 1 zdvojeným okem, 
pleteme řadu zpátky, přičemž na konci řady opět 3 (4/5/6) ok odložíme, práci otočíme s 1 zdvojeným 
okem, opět pleteme řadu zpátky, přičemž na konci řady opět 4 (5/6/7) ok odložíme, práci otočíme 
s 1 zdvojeným okem, opět pleteme řadu zpátky, přičemž na konci řady opět 4 (5/6/7) ok odložíme. 
Takto pokračujeme dál, přičemž ještě odložíme 2 x 5 (6/7/8) a 2 x 9 ok vždy na konci řady. Pak pleteme 
1 řadu přes všechna oka a přitom je uzavřeme. Prostředních 39 ok vytváří výstřih, vnějších 31 (34/37/40) 
ok vytváří náramenice. Celková délka dílu je 60 (61/62/63) cm. 
 
Přední díl: 
Začneme jako zadní díl. 
 
Postranní tvarování, rukávové zešikmení, průramek a náramenice: 
Pleteme stejně jako u zadního dílu. 
 
Výstřih levá strana: 
Po 56 (57/58/59) cm od začátku uzavřeme prostředních 19 ok a obě strany dokončíme odděleně. 
Nejdřív pleteme přes oka na levém okraji práce = konec řady dál. V každé následující lícové řadě 
uzavřeme na začátku řady ještě 1 x 5, 1 x 3 a 1 x 2 oka a přitom pleteme náramenice na konci řady 
dál. Na závěr pleteme přes zbylých 31 (34/37/40) ok náramenice a oka přitom uzavřeme. 
 
Výstřih pravá strana: 
Nyní pleteme přes oka na pravém okraji práce = začátek řady dál. V každé následující rubové řady 
uzavřeme na začátku řady ještě 1 x 5, 1 x 3 a 1 x 2 oka a přitom pleteme náramenice dál. Na závěr 
pleteme přes zbylých 31 (34/37/40) ok náramenice a oka přitom uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem. 
Z okrajů rukávů nabereme přízí summer tweed po 52 (55/58/61) okách na jehlice č. 4 a pleteme 4 řady 
vzorem lemu, pak oka volně uzavřeme. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem, 
přičemž šev začneme až po 12 cm od spodního okraje. 
 
Lem výstřihu: 
Nabereme 114 ok přízí summer tweed z okraje výstřihu na kruhovou jehlici č. 4,5 a uzavřeme do kruhu, 
pleteme 1 kruhovou řadu hladce, pak oka volně hladce uzavřeme. 



zadní díl

přední díll

60
(61/
62/
63)

25 46 (50/54/58) 2 5
2

10

4

19

5

15
(16/
17/
18)

5

18 (20/22/24)2418 (20/22/24)

2418 (20/22/24) 18 (20/22/24)

5

15
(16/
17/
18)

5

19

4

10

2
55 2 246 (50/54/58)

5

55
(56/
57/
58)

cm

cm


