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Model 99 Country Tweed 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pulovr s V výstřihem 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro vel. 36/38      = čísla vlevo 
Pro vel 40/42       = čísla uprostřed 
Pro vel. 44/46      = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Country Tweed značky Austermann 
50% vlna, 40% polyamid, 10% alpaka, délka návinu = 60 m/50 g 
500 (550/600) g barva 11 tanne 
 
Jehlice č. 7 a háček č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 12 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
Počet ok dělitelný 5 + 3 + 2 krajová oka na jehlicích č. 7 
1. řada: krajové oko, *3 oka obrace, 2 oka hladce překřížit (jako první upleteme nejdříve druhé oko 
zezadu před prvním okem, pak teprve první oko hladce a pak obě oka necháme teprve sklouznout 
z jehlice) *, vzor mezi * neustále opakujeme, končíme 3 oky obrace, krajovým okem. 
2. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 11 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) 
Na jehlicích č. 7 
1. řada: hladce 
2. řada: obrace 
3. řada: hladce 
4. řada: hladce 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 50 (55/60) ok a pleteme základním vzorem 1, přičemž začínáme rubovou řadou. Po 24 cm 
od začátku pokračujeme základním vzorem 2. Po 30 cm od začátku uzavřeme oboustranně pro 
průramky 3 oko a dále pak ještě ujímáme oboustranně v každé 2. řadě 2 (3/4) x 1 oko = 40 (43/46) ok. 
Po 16 (18/20) cm od průramku uzavřeme prostředních 10 (9/10) ok pro výstřih a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji oboustranně ještě v každé 2. řadě 1 x 3, 1 x 2 oka. 
Po 50 (52/54) cm od začátku zbylých 10 (12/13) ok náramenice uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen s V výstřihem, pro který práci pro vel. 36/38 a vel. 44/46 po 32 cm 
od začátku uprostřed rozdělíme a obě strany dopleteme odděleně. Pro vel. 40/42 prostřední oko 
uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně. Pro výstřih ujímáme na vnitřním okraji v každé 2. řadě 
(10/11) x 1 oko. Po 50 (52/54) cm od začátku zbylých 10 (12/13) ok náramenice uzavřeme. 
Druhou stranu dopleteme zrcadlově. 
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Rukáv: 
Začneme na 28 (33/38) ok a pleteme základním vzorem 1, přičemž začínáme rubovou řadou. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 9 x 1 oko = 46 (51/56) ok. 
Po 50 (52/54) cm od začátku pro rukávovou kouli uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě 
uzavíráme oboustranně v každé 2. řadě 10 (12/14) x 1 a 2 x 3 oka. Po 64 cm od začátku zbylých 8 (9/10) 
ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy, vsadíme rukávy. Krční výstřih 
obháčkujeme jednou řadou račích sloupků. 
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