
© 2010 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena 

strana 1 

 

 



© 2010 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena 

strana 2 

 

Model 3 Dámský svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje vlevo 
Pro velikost 38/40 = údaje uprostřed 
Pro velikost 42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Creativ+Filz značky Austermann, 100% vlna, délka návinu = cca. 100 m/ 50 g 
Spotřeba: 500 (550/600) g barvy 03 meer 
 
Jehlice č. 4 a 4,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu 1: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4 
Vzor lemu 2: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 18 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) lícový žerzej = líc hladce, rub obrace 
na jehlicích č. 4,5 
 
Copánkový vzor A (prostřední copánek): Pleteme podle rozkresu A na jehlicích č. 4,5. Jsou znázorněny 
jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. Pracujeme 1 x řady 1. – 10., pak stále 
opakujeme řady 11. – 26. 
 
Copánkový vzor B (postranní copánek): Pleteme podle rozkresu B na jehlicích č. 4,5. Jsou znázorněny 
jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. Opakujeme stále řady 1. – 6. 
 
Zdůrazněné ujímání:  Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko sejmout, další oko uplést hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout, dále základním vzorem..., na levém okraji práce: 2 oka hladce 
splést, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: Začneme na  78 (86/94) ok a pleteme 8 cm vzorem lemu 1. Dále pokračujeme základním 
vzorem. Pro průramky uzavřeme oboustranně po 55 (54/53) cm od začátku 1 x 3 oka a dále pak 
ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně ještě 4 (6/8) x 1 oko. Po 75 cm od začátku zbylých 
64 (68/72) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: Začneme na 78 (86/94) ok a pleteme 8 cm vzorem lemu 1. Dále pokračujeme základním 
vzorem a oka rozdělíme takto: krajové oko, 34 (38/42) ok hladce, 1 oko obrace, 6 ok hladce, 1 oko 
obrace, 34 (38/42) ok hladce, kajové oko. V následující řadě přidáme u prostředních 8 ok rovnoměrně 
8 ok a přes těchto 16  ok pleteme podle rozkresu A až ke krčnímu výstřihu = 86 (94/102) ok. Po 30 cm 
od lemu začneme plést postranní copánky takto: krajové oko, 9 (13/17) ok hladce, 14 ok rozkres B, 
11 ok hladce, 16 ok rozkres A, 11 ok hladce, 14 ok rozkres B, 9 (13/17) ok hladce, krajové oko. Takto 
pleteme až k náramenicím. Průramek pleteme stejně  jako u zadního dílu. Pro krční výstřih uzavřeme 
po 69 cm od začátku prostředních 20 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zaoblení uzavíráme 
na vnitřním okraji oboustranně v každé 2. řadě 1 x 3, 1 x 2 a 5 x 1 oko. Po 75 cm od začátku zbylých 
16 (18/20) ok náramenice uzavřeme. 
 
Rukáv: Začneme na 42  ok a pleteme 8 cm vzorem lemu 1. Dále pokračujeme základním vzorem, 
přičemž přes prostředních 16 ok pleteme podle rozkresu A. Po 16 cm od  lemu pleteme dále přes 
všechna oka základním vzorem. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 12. řadě 
od lemu 7 x 1 oko ( v každé 10. řadě od lemu 9 x 1 oko / v každé 10. řadě od lemu 5 x 1 oko a v každé 
8. řadě od lemu 6 x 1 oko) = 56 (60/64) ok. Pro průramek uzavřeme po 45 cm od začátku oboustranně 
1 x 3 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 21 x 1 oko. Zbylých 8 (12/16) ok 
uzavřeme najednou. Druhý rukáv upleteme stejně. 
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Dohotovení: Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a náramenicové švy, 
vsadíme rukávy. 
 
Pro límec  nabereme z krčního výstřihu zvenku rovnoměrně 102 ok a pleteme vzorem lemu 1. Po 18 cm 
oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Pro poutka na pásek začneme 4 x po 7 okách a pleteme vzorem lemu 2. Po 8 cm od začátku oka 
volně v rytmu vzoru uzavřeme. Podle střihu našijeme na přední a zadní díly. 
 
Pro pásek začneme na 11 ok a pleteme vzorem  lemu 2. Po 150 (158/166) cm od začátku oka volně 
v rytmu vzoru uzavřeme. Pásek protáhneme poutky. 
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