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Model 107 Softy 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Copánkový svetr 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro vel. 36/38 = čísla vlevo 
Pro vel. 40/42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti 
 
Materiál Softy značky Austermann 
98 % merino vlna, 2% polyamid, délka návinu = ca. 53 m/ 50 g 
550 (650) g barva 08 pink 
 
Jehlice č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Velký perličkový vzor: (vzorek práce: 9 ok a 15 řad = 10 x 10 cm) 
1. řada: 1 hladce, 1 obrace 
2. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
3. řada: 1 obrace, 1 hladce 
4. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Lícový žerzej: 
Líc hladce, rub obrace. 
 
Pracovní postup: 
 
Svetr se skládá z jednoho zadního dílu a dvou předních dílů, které se spojí vsazeným copem. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 40 (44) ok a pleteme velkým perličkovým vzorem. Po 20 (22) cm od začátku pro rukáv 
nově nahodíme 1 x 10 ok = 60 (64) ok. Po 40 (43) cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 18 (20) ok a pleteme velkým perličkovým vzorem. Na pravém okraji práce přidáváme oka 
stejně jako u zadního dílu. Po 34 (37) cm od začátku uzavřeme pro výstřih na levém okraji práce 1 x 3 
oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 1 x 2 a 2 x 1 oko = 21 (23) ok. Po 40 (43) cm od začátku oka 
uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy.  Proplétaný 
copánkový límec je zhotovený z jednotlivých proužků. Nahodíme na jehlicích č. 12 4 oka a pleteme 
lícovým žerzejem. Po 50 cm od začátku začneme s přidáváním tak, že z obou stran přidáme 2 x 1 oko 
a v každé další 4. řadě ještě 2 x 1 oko = 10 ok. Nyni pleteme 85 cm přes tato oka a pak začneme 
s ujímáním zrcadlově k přidávání, až máme 6 ok. Stejný proužek upleteme ještě 2 x. Pak z těchto 
3 proužků spleteme cop. Tento cop našijeme od středu zadního výstřihu, široká část copánku tvoří 
límec. Pak zapleteme I užší části znovu. Těchto 6 proužků se nyní zaplete jako prostřední cop znovu, 
přičemž vždy splétáme 1 proužek od začátku a od konce společně a proužek ze 4 ok leží v proužku 
z 6 ok. Tak nám vzniknou opět 3 proužky a můžeme cop doplést obvyklým způsobem. Pak takto 
zapletený cop našijeme zprava a zleva na oba okraje předních dílů. 
 
Střih na následující straně… 
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