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Model 12 Dámský svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje vlevo 
Pro velikost 38/40 = údaje uprostřed 
Pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
 
Materiál: Seta značky Austermann, 100% přírodní hedvábí superfein, délka návinu = ca. 105 m/ 50 g 
Spotřeba: 550 (600/650) g barvy 16 grau 
 
Jehlice č. 3,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Než začnete plést model, upleťte si nejdřív zkušební vzorek, vyperte ho a počítejte oka až po uschnutí 
vzorku. 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 23 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) lícový žerzej = líc hladce, rub obrace 
na jehlicích č. 3,5 
 
Copánkový a dírkový vzor: (průměrný zkušební vzorek: 25 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 3,5 
 
Copánkový vzor: přes 18 ok 
3 oka rubový žerzej, 12 ok lícový žerzej, 3 oka rubový žerzej 
V řadách 31., 43., 55., 67. a 79. oka křížíme takto: 
3 oka obrace, 6 oka na pomocnou jehlici dát za práci, 6 ok hladce, pak uplést oka z pomocné jehlice 
hladce, 3 oka obrace. Po 5. křížení necháme oboustranně 3 oka rubového žerzeje plynule přejít 
do lícového žerzeje takto: v 81. řadě pleteme 1 hladce, 1 obrace a 1 hladce a od 83. řady pleteme 
přes všech 18 ok copánku lícový žerzej. 
 
Dírkový vzor: pleteme přes 11 ok podle rozkresu. Jsou znázorněny lícové řady, v rubových řadách 
pleteme všechna oka i nahození obrace. 1. – 6. řadu pracujeme 13 x u vnitřního a 16 x u vnějšího 
dírkového pruhu, pak ještě 1 x 7. – 12. řadu na závěr. Pak pleteme přes všechna oka lícovým žerzejem. 
 
Zdůrazněné ujímání:  V kruhových řadách:  za raglánovou linií 2 oka hladce, spleteme 2, příp. 3 oka 
hladce, hladká oka rukávu nebo zadního dílu uplést, 1 oko hladce sejmout, 1 hladce, příp. 2 oka 
hladce splést a sejmuté  oko přes ně přetáhnout, 2 hladce, raglánová linie. 
 
Pracovní postup: 
Nejdřív pleteme zadní, přední díl a oba rukávy až k začátku raglánové linie, pak nabereme všechna 
oka na kruhovou jehlici a pleteme ujímání v kruhových řadách beze švu. 
 
Zadní díl: Začneme na 106 (114/122) ok a pleteme rubovou řadu obrace. V následující řadě rozdělíme 
vzor takto: krajové oko, 3 (7/11)  ok hladce, 11 ok dírkový vzor, 18 ok copánek, 11 ok dírkový vzor, 18 ok 
copánek, 11 ok dírkový vzor, 3 (7/11) ok hladce, krajové oko. Pleteme podle rozkresu vzoru do celkové 
výše 35 cm od začátku. Postranní tvarování vznikne samo díky vzorku, pak všechna oka odložíme. 
 
Přední díl: Stejně jako zadní díl. 
 
Rukáv: Začneme na 62 ok a pleteme rubovou řadu obrace. V následující řadě rozdělíme vzor takto: 
krajové oko, 10 ok hladce, 11 ok dírkový vzor, 18 ok copánkový vzore, 11 ok dírkový vzor, 10 ok hladce, 
krajové oko.  U pruhů dírkovým vzorem pleteme 1. – 6. řadu 16 x a následně pak ještě 1 x 7. – 12. řadu. 
Copánkový vzor pleteme tak, jak je výše popsáno. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně po 30 (24/18) řadách 1 oko a dále pak ještě 
oboustranně v každé další 20. řadě 4 x 1 oko ( v každé následující 12. řadě 8 x 1 oko/ v každé následující 
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8. řadě 12 x 1 oko) = 72 (80/88) ok. Po 46 (44/42) cm od začátku všechna oka odložíme. Druhý rukáv 
pleteme stejně. 
 
Sedlo: Odložená oka všech dílů nabereme na kruhovou jehlici: 106 (114/122)  ok zadního dílu, 
72 (80/88) ok levého rukávu, 106 (114/122)  ok předního dílu, 72 (80/88) ok pravého rukávu a pleteme 
hladce v kruhových řadách. Začátek kruhové řady leží mezi pravým rukávem a zadním dílem. 
Tento začátek si označíme.  
V 1. kruhové řadě ujmeme krajová  oka tak, že všechna první krajová oka spleteme s okem 
následujícím hladce, všechna poslední hladká oka sejmeme, koncové krajové oko upleteme hladce 
a sejmuté  oko přes ně přetáhneme = 348 (380/412) ok. Nyní dáme značku vždy mezi dvě vedle sebe 
ležící místa ujímání = raglánová linie. Nadále ujímáme z obou stran těchto 4 raglánových linií 
zdůrazněně takto: 
Přední díl: žádné ujímání 
Rukávy: oboustranně 19 (21) 23 x 1 oko v každé kruhové řadě, 5 (7/9) x 1 oko v každé 2. kruhové řadě, 
6 x 1 oko v každé 4. kruhové řadě 
a 6 kruhových řad bez ujímání. 
Zadní díl: oboustranně 6 (8/10) x 1 oko 
v každé kruhové řadě, 3 (5/7) x 1 oko 
v každé 2. řadě, 6 x 1 oko v každé 
4. řadě, 8 x 1 oko v každé 2. řadě, 6 x 1 
oko v každé řadě a 1 x 2 oka v každé 
řadě. 
Pak všechna oka uzavřeme, u zadního 
dílu a rukávů je nutné přesně dodržet 
rozměry. 
 
Dohotovení: Díl vypneme podle střihu, 
navlhčíme a necháme uschnout. 
Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 
 
 

 
 


