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Model 59 Softy 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Víkendový svetr 
Návrh: Helena Hammer 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Softy značky Austermann 
98 % merino vlna, 2% polyamid, délka návinu = ca. 53 m/ 50 g 
350 (400/400) g barvy 04 beige 
 
Jehlice č. 12 + 15 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor: (vzorek práce 8 ok x 12 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový, příp. rubový žerzej na jehlicích č. 15 
 
Copánek: 
Pleteme podle rozkresu. Jsou znázorněny jen liché řady. V sudých řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 
Pleteme 1 x 1. a 2. řadu, pak stale opakujeme 3. – 12. řadu. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete odshora dolů v kruhových řadách beze švů. 
Pro límec nahodíme 52 ok, uzavřeme je do kruhu a pleteme 16 řad vzorem lemu, přičemž začátek 
kruhové řady si označíme. Dále pokračujeme základním vzorem, přičemž začínáme vzadu uprostřed 
mezi 2 oky obrace a oka rozdělíme následovně: 9 ok hladce, 2 oka hladce pro raglánový šev, 2 oka 
obrace, 2 oka hladce pro raglánový šev, 3 oka hladce, 16 ok copánek, 3 oka hladce, 2 oka 
pro raglánový šev, 2 oka obrace, 2 oka pro raglánový šev, 9 ok hladce. Zadní střed a místa 
pro přidávání před a za raglánovým švem si označíme. 
 
Přidávání: 
Pleteme 1 kruhovou řadu tak, jak se oka jeví, ve 2. řadě vždy z obou stran raglánového švu přidáme 
1 oko obrace, příp. hladce anglicky. Toto přidávání opakujeme v každé 2. řadě 11 (12/13) krát. Když 
máme na jehlicích 24 (26/28) ok obrace, pleteme ještě 1 řadu a pak oka obrace pro rukávy uzavřeme. 
Přes zbylých 92 (96/100) ol pleteme podle vzoru ještě 8 řad. Pak práci rozdělíme a přes 44 (46/48) ok 
pleteme zadní díl a přes 48 (50/52) ok pleteme přední díl v normálních řadách. Pro zakulacení ujímáme 
v každé 2. řadě oboustranně 2, 1, 2, 1, 2, 3 a 5 ok. Následně zbylých 16 (18/20) ok předního dílu 
a zbylých 12 (14/16) ok zadního dílu uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Navážeme na okraj 8-10 cm dlouhé kusy příze jako třásně (do každého 2. oka). Stejně navážeme třásně 
na okraj copánku (viz rozkres). 
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 = 1 oko hladce 

 = 1 oko obrace 

 = 4 oka na pomocnou jehlici před práci, 4 oka hladce, pak oka 
z pomocné jehlice hladce. 

 = 4 oka na pomocnou jehlici za práci, 4 oka hladce, pak oka 
z pomocné jehlice hladce. 

 = na tomto místě navázat třásně 
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