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Model 18 Dámský dlouhý svetr (pulovr) 
 
Pro velikost  36/368 = údaje vlevo 
Pro velikost 40/42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Merino 125 značky Austermann, 100 % merino vlna  superfine, délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 
Spotřeba: 700 (750) g barvy 108 rot 
 
Jehlice č. 5, 7, 9, 10 a 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Rozdělení ok, jednoduchá příze: (zkušební vzorek: ca. 29 ok = 10 cm) na jehlicích č. 5 
Rozdělení ok, jednoduchá příze: (zkušební vzorek: ca. 22 ok = 10 cm) na jehlicích č. 7 
Rozdělení ok, dvojitá příze: (zkušební vzorek: ca. 19 ok = 10 cm) na jehlicích č. 7 
Rozdělení ok, dvojitá příze: (zkušební vzorek: ca. 16 ok = 10 cm) na jehlicích č. 9 
Rozdělení ok, dvojitá příze: (zkušební vzorek: ca. 24 ok = 10 cm) na jehlicích č. 10 
Rozdělení ok, trojitá příze: (zkušební vzorek: ca. 12 ok = 10 cm) na jehlicích č. 1 
 
Copánkový vzor: 
1. řada (= rubová) 4 oka  lícový žerzej 
2. řada (= lícová): 2 oka dát za  práci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce 
3. – 5. řada: 4 oka  lícový žerzej 
6. řada (= lícová): oka dát za  práci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce  
7. – 11. řada: 4 oka  lícový žerzej  
12. řada (= lícová): 2 oka dát za  práci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce 
7. – 12. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: :  na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout, příp. 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout. Na levém okraji práce: 2 oka hladce splést, příp. 3 oka hladce splést, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Svetr se plete zeshora dolů. 
 
Přední díl:  Začneme na 48 (53) ok na jehlicích č. 5 a pleteme jednoduchou přízí, v 1. rubové řadě oka 
rozdělíme následovně: krajové oko, * 1  oko hladce, 1 oka copánek, od * stále opakujeme, končíme 
1 okem hladce, krajové oko. V 6. řadě = druhé copánkové křížení v každém druhém pruhu obrace 
přidáme 1 oko = 53 (59) ok. Přidaná oka pleteme rubovým žerzejem.  Ve 12. řadě = 3. copánkové 
křížení přidáme v každém zbývajícím pruhu  obrace 1  oko  . = 58 (64) ok. Přidaná oka pleteme rubovým 
žerzejem. V 18. řadě = 4. copánkové křížení pokračujeme na jehlicích č. 7. Ve 24. řadě = 5. copánkové 
křížení přidáme oběma oky obrace po 1 oku a kromě mezi 2 oky obrace  u obou krajových ok  
= 66 (73) ok. Přidaná oka pleteme lícovým žerzejem. Ve 36. řadě = 7. copánkové křížení přidáváme 
vždy před jedním okem hladce po 1 oku = 74 (82) ok. Přidaná oka pleteme rubovým žerzejem.  
Ve 48. řadě = 9. copánkové křížení přidáváme za jedním okem hladce po 1 oku  = 82 (91) ok.  
Přidaná oka pleteme rubovým žerzejem. 
Po 53 řadách všechna oka odložíme. 
 
Zadní díl pleteme stejně. 
 
Sukňový díl: přes všechna odložená oka = 164 (182)  pleteme dvojitou přízí na jehlicích č. 7 v kruhových 
řadách přičemž v 1. kruhové řadě (= 54. řada = 10. copánkové křížení) obě krajová oka vždy hladce 
spleteme dohromady a odteď  je pleteme lícovým žerzejem = 162 (180) ok. V 66. řadě = 12. copánkové 
křížení pokračujeme na jehlicích č. 9. V 84. řadě = 15. copánkové křížení pokračujeme na jehlicích 
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č. 10. Ve 108. řadě = 19. copánkové křížení pokračujeme trojitou přízí na jehlicích č. 12. V 132. řadě 
všechna oka uzavřeme. 
 
Rukáv: Začneme na 6 ok na jehlicích č. 7 jednoduchou přízí a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 
4 oka copánek. Po 34 (36) cm od začátku = po 6 řadách bez copánkového křížení oka uzavřeme. 
Z krajových ok nabereme rovnoměrně na jehlice č. 5 62 (66) ok a pleteme lícovým žerzejem. Od 2. řady 
ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 2. řadě střídavě 3 x 1 a 1 x 2 oka. Po 16 cm od nabrání ok 
zbylých 12 (16) ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy. 
 
 
 
 
 


