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Model 94 Merino 125 a Step 6 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský svetr se žakárovým vzorem 
 
Pro vel. 36/38 = čísla vlevo 
Pro vel. 40 /42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti 
 
Materiál Merino 125 značky Austermann 
100% vlna merino super fine, délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 
350 (400) g barvy 116 marine, 250 (300) g barvy 117 grau, 100 (150) g barvy 101 natur 
 
Materiál Step 6 značky Austermann 
75% vlna superwash, 25% polyamid, délka návinu = ca. 375 m/ 150 g 
150 g barvy 613 pfau 
 
Jehlice č. 5 + 5,5 fy Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 2 knoflíky fy Union Knopf, Art.-Nr. 494 77, barva 74, 25 mm 
 
Vzor lemu 1:  
2 obrace, 2 hladce na jehlicích č. 5 
 
Vzor lemu 2: 
1 obrace, 1 hladce na jehlicích č. 5 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 25 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej, tj. líc hladce, rub obrace na jehlicích č. 5,5 
 
Žakárový vzor: 
Pleteme podle diagramu. Přízi, kterou právě nepleteme, vedeme volně na zadní straně za prací. 
Dáváme přitom pozor, aby vlákna byla natažená stejnoměrně. 1 čtvereček = 1 oko a 1 řada. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout 
Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, krajové oko 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 94 (102) ok barvou marine a pleteme na jehlicích č. 5 vzorem lemu 1, přičemž v 1. rubové 
řadě oka rozdělíme takto: krajové oko, 1 oko obrace, * 2 oka hladce, 2 oka obrace, od * neustále 
opakujeme, končíme 2 oka hladce, 1 oko obrace, krajové oko. Po 14 cm od začátku v poslední rubové 
řadě ujmeme oko = 93 (101)ok a pokračujeme dál na jehlicích č. 5,5 základním vzorem (žakárovým 
vzorem), přičemž oka podle diagramu rozdělíme od středu. Diagram je znázorněn pro vel. 36/38, 
pro vel. 40/42 pleteme na obou stranách o 4 oka smysluplně víc. Po 48 (46) cm od začátku = 84 (80) 
řad žakárového vzoru uzavřeme pro raglán oboustranně 1 x 4 oka a dále pak ještě ujímáme 
zdůrazněně oboustranně v každé 2. řadě 30 (34) x 1 oko. Po 72 cm od začátku zbylých 25 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen po 48 (46) cm od začátku = 84 (80) řad žakárového vzoru zavřeme 
pro raglán oboustranně 1 x 4 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 2. řadě 27 (31) 
x 1 oko. Po 68 cm od začátku pro výstřih prostředních 21 ok uzavřeme a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 1 x 2 a 1 x 1 oko. Po 70 cm 
od začátku uzavřeme zbylá 2 oka. 
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Levý rukáv: 
Začneme na 50 ok barvou marine a pleteme vzorem lemu, přičemž v 1. rubové řadě oka rozdělíme 
stejně jako u zadního dílu. Po 14 cm od začátku v poslední rubové řadě přidáme 1 oko = 51 ok. Pleteme 
dále na jehlicích č. 5,5 základním, tedy žakárovým vzorem, přičemž oka rozdělíme od středu. 1. – 4. 
řadu pleteme 1 x, pak pokračujeme dalšími 13 řadami – tedy o 8 řad méně než na zadním a předním 
díle. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. (6.) řadě od lemu 2 (4) x 1 oko a v každé 
6. (4.) řadě 9 (11) x 1 oko = 73 (81) ok. Po 45 (43) cm od začátku = 76 (72) řad žakárového vzoru 
uzavřeme pro raglán oboustranně 1 x 4 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 
2. řadě 27 (31) x 1 oko. Po 67 cm od začátku na levém okraji práce uzavřeme 1 x 2 oka a dále pak ještě 
v každé 2. řadě 3 x 2 oka. Současně na pravém okraji práce pleteme pro raglán ještě v každé 2. řadě 
3 x 1 zdůrazněné ujímání. Celková výška dílu je 69 cm. 
 
Pravý rukáv pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy, vsadíme 
rukávy. Z výstřihu nabereme barvou marine 71 ok, přičemž začneme na předním díle 6,5 cm před 
středem a na konci nově nahodíme pro překlad 4 nová oka = 75 ok. Pleteme vzorem lemu 2, přičemž 
v 1. rubové řadě začínáme po krajovém oku 1 okem hladce. 
Krajová oka pleteme v lícové řadě hladce a v rubové řade obrace. Po 3 cm pro rozšíření límce 
v následující lícové řadě každé 2. oko obrace zdvojíme. V další 4. řadě opět každé 2. oko obrace 
zdvojíme, ale posunutě od předchozího přidávání. 
Pak v každé 4. řadě stejně tak zdvojíme všechna hladká oka a tím přejdeme na vzor lemu 1, tedy 2 oka 
hladce, 2 oka obrace. Současně na pravém okraji práce = překlad po 3 cm vypracujeme 1. 
knoflíkovou dírku následovně: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka obrace splést, 1 nahodit. Po dalších 
6 cm vypracujeme ještě 1 knoflíkovou dírku takto: krajové oko, 2 oka hladce, 2 oka obrace splést, 
1 nahodit. Po 20 cm všechna oka volně uzavřeme. Překlad našijeme a přišijeme knoflíky. 
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linker Ärmel = levý rukáv 
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46 M

Diagramm

Mittelm
Vorder-Rückenteil

= Fb. 116 Marine
= Fb. 117 Grau
= Fb. 101 Natur
= Fb. 613 Pfau

Zeichenerklärung:
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