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Model 65 Merino 105 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský svetr 
Návrh:  Dori Dietz 
 
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 Merino 105 značky Austermann 
100% merino vlna super fine, délka návinu = ca. 105 m/ 50 g 
600 (650) 700g barva 310 natur 
 
Jehlice č 5, 7 a 12 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 16 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Copánek: 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 12 
Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka obrace 
1. – 26. řadu stále opakujeme. 
 
Růže: 
Pleteme na jehlicích č. 5 a 12 
 
Vroubek: 
V řadách pleteme stále hladce 
V kruhových řadách pleteme střídavě 1 řadu hladce, 1 řadu obrace 
 
Zdůrazněné ujímání náramenice: 
Pravý okraj práce: 1 oko uzavřít, 2 oka hladce, 2 oka hladce splést 
Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 2 oka hladce, 
1 oko uzavřít. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 74 (82/88) ok a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm pokračujeme základním vzorem. 
Pro zakulacení ujímáme oboustranně ve 13. řadě 1 oko a dále pak ještě v každé další 4. řadě 
oboustranně 2 x 1 oko. Po 15 cm od začátku přidáváme oboustranně 1 oko, dále pak v ještě 
oboustranně v každé 6. řadě 3 x 1 oko a dále pak v každé 4. řadě oboustranně ještě 3 x 1 oko = 82 
(90/96) ok. 
Po 59 cm od začátku ujímáme zdůrazněně pro náramenice v každé 2. řadě 12 x 2 oka (4 x 3 a 8 x 2 oka 
/ 7 x 3 a 5 x 2 oka). Po 70 cm od začátku zbylých 34 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 74 (82/88) ok a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm odložíme prostředních 22 ok. Nejdřív 
pleteme přes pravých 26 (30/33) ok základním vzorem dál. Zakulacení a náramenice pleteme 
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na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Současně po 66 cm od začátku uzavřeme na levém 
okraji práce pro výstřih v každé 2. řadě 5 x 1 oko. Celková délka dílu je 70 cm. 
Následně pleteme přes levých 26 (30/33) ok základním vzorem dál a práci dopleteme zrcadlově 
k pravému přednímu dílu. 
Pak pleteme přes prostředních 22 ok na jehlicích č. 12 dál, přičemž z obou stran přidáme po 1 krajovém 
oku a uprostřed copánku přidáme 2 oka = 26 ok. Pleteme copánek podle rozkresu, po 68 cm 
od začátku oka uzavřeme. 
Pro lemy rukávů nabereme po 86 okách a pleteme 3 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy. 
U předního dílu našpendlíme prostřední copánkový díl z obou stran s postranními díly a pak sešijeme 
plochým švem, přičemž dáváme pozor na rozdílný počet řad. 
Pro límec nabereme na jehlice č. 5 dvojitou přízí ze zadního dílu 34 ok a z předního dílu 49 ok a pleteme 
1 kruhovou řadu obrace, pak pokračujeme na jehlích č. 7 2 kruhové řad vroubkem, následně pak 
pokračujeme pětinásobnou přízí a na jehlicích č. 12 ještě 3 kruhové řady vroubkem, pak oka volně 
uzavřeme. 
 
Pak upleteme 3 růže následovně: 
Pro malou růži nahodíme dvojitou přízí 12 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 2 řady vroubkem. 
Pak pokračujeme na jehlicích č. 12 ještě 2 řady vroubkem a následně pětinásobnou přízí další 4 řady 
vroubkem, oka uzavřeme. 
Pro prostřední růži nahodíme jednoduchou přízí na jehlicích č. 5 17 ok a pleteme 2 řady vroubkem, 
pak dvojitou přízí na jehlicích č. 12 ještě 2 řady vroubkem a následně pak trojitou přízí další 2 řady 
vroubkem, následně pak pětinásobnou přízí 6 řad vroubkem, oka uzavřeme. 
Pro velkou růži nahodíme jednoduchou přízí 22 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 2 řady vroubkem, 
pak dvojitou přízí 2 řady vroubkem, pak na jehlicích č. 12 další 2 řady vroubkem a následně 
pětinásobnou přízí 7 řad vroubkem, oka uzavřeme. 
Oka začáteční řady stáhneme a zformujeme růže, které přišijeme na límec. 
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 = 1 oko hladce 

 = 8 ok dát na pomocnou jehlici před práci, 8 ok 
hladce, pak oka za pomocné jehlice uplést hladce 

 = 8 ok na pomocnou jehlici za práci, 8 ok hladce, 
pak oka z pomocné jehlice uplést hladce 

 
 
 
 
Čepice 
Návrh: Dori Dietz 
 
Pro obvod hlavy ca. 56 – 58 cm 
 
Materiál Merino 105 značky Austermann 
100% merino vlna super fine, délka návinu = ca. 105 m/ 50 g 
150g barva 310 natur 
 
Sada krátkých jehlic č. 4,5, 5,5, 7, 10 a 12 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: 
Vroubek v kruhových řadách (1 kruhová řada hladce, 1 obrace, střídavě) 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 30 ok a pleteme na jehlicích č. 12 šestinásobnou přízí 6 kruhových řad vroubek, 
pak pokračujeme na jehlicích č. 10 čtyřnásobnou přízí 4 řady vroubek, pak na jehlicích č. 7 trojitou přízí 
3 řady vroubek, pak na jehlicích č. 5,5 dvojitou přízí 3 řady vroubek, následně pak na jehlicích č. 4,5 
jednoduchou přízí 3 řady vroubek. Pak 1 řadu obrace a v následující řadě pleteme všechna oka 
hladce, přičemž rovnoměrně ujímáme 7 ok. V následující řadě splétáme vždy 2 oka vedle sebe obrace 
a zbylá oka stáhneme přízí. 
 
Dohotovení: 
Zhotovíme bambuli o průměru 10 cm a přišijeme na špičku čepice. 


