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Model 2 Dámský svetr a šála 
 
Pro velikost 36/38 = údaje vlevo 
Pro velikost 40/42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Alpaka Silk značky Austermann, 80% alpaka, 20% hedvábí, délka návinu= ca. 100 m/ 50 g 
Spotřeba: celkem 750 (750) g  barvy 19 mittelblau, na svetr 550 g a na šálu 200 g, 50 (100) g barvy 04 
dunkelblau a 50 g barvy 24 royal 
Jehlice č. 4,5-5 mm a háček č. 4,5 mm značky Schoeller + Stahl 
 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Rozdělení ok: (zkušební vzorek: 25 ok a 23 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 4,5 – 5 
Pružný vzor: (zkušební vzorek: 22 ok a 23 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 4,5 - 5 
Pružný vzor: 
1. řada = lícová: všechna oka hladce 
2. řada: 1 hladce, 1 obrace 
Copánkový vzor I: 
1. – 7. řada: 15 ok lícový žerzej 
8. řada  (= lícová): 5 ok dát za práci na pomocnou jehlici, 5 ok hladce, pak uplést oka z pomocné 
jehlice hladce 
9. – 17. řada: 15 ok lícový žerzej 
18. řada (= lícová): 5 ok hladce, 5 ok dát na pomocnou jehlici před práci, pak uplést oka z pomocné 
jehlice hladce 
19. – 20. řada: 15 ok lícovým žerzej 
1. – 20. řadu stále opakujeme 
Copánkový vzor II: 
1. – 5. řada: 6 ok lícový žerzej 
6. řada (= lícová) 3 oka dát na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak uplést oka z pomocné 
jehlice hladce 
1. – 6. řadu stále opakujeme. 
Sled proužků I: 
6 řad mittelblau, 4 řady dunkelblau, 2 řady royalblau, 4 řady dunkelblau, 6 řad mittelblau. 
Sled proužků II: 
12 řad mittelblau, 4 řady dunkelblau, 2 řady royalblau, 4 řady dunkelblau, 12 řad mittelblau. 
 
Pracovní postup svetr: 
 
Přední a zadní díl: 
1. díl: Začneme na 82 (90) ok barvou mittelblau a pleteme  na jehlicích č. 4,5 – 5 a oka rozdělíme 
v 1. = rubové řadě takto: krajové oko, * 6 ok copánkový vzor II, 2 oka obrace, 15 ok copánkový vzor I, 
2 oka obrace, od * opakujeme ještě 3 x, 6 ok copánkový vzor II (krajové oko, * 6 ok copánkový vzor II, 
2 oka obrace, 15 ok copánkový vzor I, 2 oka obrace, od * opakujeme ještě 3 x, 6 ok copánkový vzor II, 
2 oka obrace, 6 ok copánkový vzor II). 
2. díl:  Ve výši 23 (25) cm  od začátku rovnoměrně ujmeme 10 (12) ok = 72 (78) ok, z posledního oka 
nabereme navíc 1 oko = rohové oko (OZNAČÍME SI HO) a z levého postranního okraje nabereme 
52 (56) ok = 125 (135)  ok. 
Přes všechna oka pleteme pružný vzor podle sledu proužků I. Rohové  oko pleteme stále lícovým 
žerzejem. V každé 2. řadě (= lícové) vždy před a za rohovým okem přidáme po 1 oku tak, že jej 
upleteme anglicky za zadní nit z příčné nitě = 147 (157) ok. 
 3. díl: Pak v další lícové řadě pleteme přes prvních 83 (89) ok dále, zbylých 64 (68) ok odložíme. 
V 1. řadě rovnoměrně přidáme 18 ok = 101 (107) ok. Přes tato oka pleteme v rozdělení ok stejně jako 
před pružným vzorem, také přes přidaná oka (takže v návaznosti na raport). 
Ve výši 46 (50) cm od začátku 101 (107) uzavřeme. 
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4. díl: Nyní pleteme přes odložených 64 (68) ok následovně: prvních 20 ok znovu odložíme a přes 
dalších 44 (48) ok pleteme dále a přitom v 1. řadě přidáme rovnoměrně 16 ok = 60 (64) ok. Těchto 60 
(64) ok rozdělíme takto (v lícové řadě): krajové oko, * 6 ok copánkový vzor I, 2 oka obrace, od * 
opakujeme 2 x, 6 ok copánkový vzor II, 2 oka obrace, krajové oko (krajové oko, * 6 ok copánkový vzor 
II, 2 oka obrace, 15 ok copánkovým vzorem I, 2 oka obrace, od * opakujeme 2 x, 6 ok copánkový vzor 
II, 2 oka obrace, 4 oka hladce, krajové oko). 
Pro průramek ujímáme na levém okraji práce v každé 2. řadě 10 (9) x 1 oko. 
Po dalších 19 cm uzavřeme na levém okraji práce pro náramenici 26 (31)ok. 
Přes zbylých 24 ok pleteme ve stejném rozdělení ok ještě další 4 cm, pak oka uzavřeme. 
5. díl: Před odloženými 20 oky nabereme ještě dalších 32 (36) ok z postranního okraje levé přední 
poloviny a po odložených 20 okách nabereme ještě 47 ok z postranního okraje pravé přední poloviny 
= 99 (103) ok. Rohové  oko si opět označíme. 
Pleteme přes všechna oka pružným vzorem podle sledu proužků I. Rohové oko pleteme stále lícovým 
žerzejem. V každé 2. řadě (= lícové) 3 oka rohu spleteme hladce s nad ním ležícím prostředním okem 
= 77 (8) ok. 
Pro průramek ujímáme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 10 (9) x 1 oko = 67 (72) ok. 
Pak uzavřeme prvních 32 (37) ok až k rohovém oku a následně potom posledních 11 ok. Zůstane 
prostředních 24 ok. 
6. díl: Pleteme přes zbylých 24 ok a v 1. řadě přidáme rovnoměrně 3 oka = 27 ok. Přes těchto 27 ok 
rozdělíme oka takto ( v lícové řadě): krajové oko, 6 ok copánkový vzor II, 2 oka obrace, 15 ok 
copánkový vzor I, 2 oka obrace, krajové oko. Po dalších 10 (12) cm všechna oka uzavřeme. 
Rukáv:  Začneme na 43  ok barvou mittelblau a na jehlicích č. 4,5-5 a pleteme pružným vzorem. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 10 x 1 a v každé 6. řadě 5 x 1 oko 
= 73 ok. Po 50 cm celkové délky ujímáme oboustranně v každé 2. řadě 8 x 1 oko. V celkové výšce 
57 cm od začátku uzavřeme zbylých 57 ok. Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, 
navlhčíme a necháme uschnout. 
Uzavřeme šev mezi dílem 5 a 6. 
Zbylé švy sešijeme. 
 
Pracovní postup šála: 
Začneme na 41 ok barvou  
mittelblau na jehlicích č. 4,5-5 
a pleteme pružným vzorem podle 
sledu proužků II. V celkové výši 
cca 180 cm po 12 řadách barvou 
mittelblau všechna oka 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: Celou šálu 
obháčkujeme 1 řadou krátkých 
sloupků, přičemž zaháčkujeme 
jednotlivá vlákna různých barev. 
 
 
 


