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Model 118 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský 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 
300 (350/400) g barva 02 schwarz 
 
Jehlice č. 15 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 8 knoflíků značky Jim Knopf, Art.-Nr. 12353, 24" v různých barvách 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 6 ok a 9 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 15 
 
Pracovní postup: 
 
Přední díl: 
Začneme na 10 (11/12) ok a pleteme základním vzorem. Pro postranní rozšíření přidáváme na pravém 
okraji práce v každé 2. řadě 1 x 4, 3 x 2, 1 x 1 a 1 x 13 (15/17) nově nahozených ok = 34 (37/40) ok. 
Pro připletený rukáv přidáváme na levém okraji práce po 27 (29/31) cm od začátku 1 oko a dále pak 
ještě v každé 2. řadě 1 x 2, 1 x 10, 2 x 1 a v každé 4. řadě 2 x 2 oka. 
Současně uzavřeme pro průramky po 20 (22/24) cm od rovného okraje na pravém okraji práce 2 oka 
a dále pak ještě v každé 2. řadě 2 (3/4) x 1 oko. Po upletení všech ujímání a přidávání je na jehlici 
49 (51/53) ok. 
Po 45 (47/49) cm, měřeno na rovném okraji na pravém okraji práce, na pravém okraji práce uzavřeme 
pro náramenice 6 (7/8) ok a pro rukáv uzavřeme na levém okraji práce 23 (24/25) ok. Zbylých 20 ok 
odložíme. 
 
Zadní díl: 
Pleteme zrcadlově k přednímu dílu. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy. 
Rukávový šev uzavřeme přes 21 cm, odložená oka zadního a předního dílu nabereme opět na jehlici 
a pleteme límec 8 kruhových řad hladce, 1 řadu obrace a 8 řad hladce, pak oka volně uzavřeme. 
Límec přeložíme na polovinu dovnitř a našijeme. 
Ustřihneme 8 různě dlouhých nití o délce ca 16 – 22 cm. Na každou navlékneme po 1 knoflíku 
a zauzlujeme podle fotky na předním díle tak, že knoflík vždy sedí uprostřed uzlíku. 
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Dámský 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 Kid Silk značky Austermann 
75% kid mohér, 25% hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
100 (125/150) g barva 02 schwarz 
 
Jehlice č. 4,5 značky Schoeller + Stahl  
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 20 ok a. 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4,5 
 
Pracovní postup: 
 
Přední díl: 
Začneme na 82 (92/102) ok a pleteme základním vzorem. Pro připletený rukáv nově nahodíme po 46 
cm na pravém okraji práce 88 ok. Současně uzavřeme pro výstřih na levém okraji práce po 55 cm od 
začátku 4 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 1 x 2 a 2 (4/6) x 1 oko. Po všech přidáváních a 
ujímáních máme na jehlici 162 (170/178) ok. Po 73,5 (75/76,5) cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Zadní díl: 
Pleteme zrcadlově k přednímu dílu. 
 
Pravý rukáv: 
Začneme na 40 (44/48) ok a pleteme základním vzorem. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně 
v každé 8. řadě 6 x 1 (v každé 6. řadě 4 x 1 a v každé 8. řadě 10 x 1 / v každé 6. řadě 10 x 1 a v každé 
8. řadě 6 x 1 oko) = 52 (56/60) ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 43 cm od začátku oboustranně 4 oka a dále pak ještě v každé 
2. řadě oboustranně 1 x 2 a 2 x 1 oko, v každé 4. řadě 6 x 1 oko a v každé 2. řadě 2 x 2 a 1 x 4 oka. 
Po 58 cm od začátku zbylých 8 (12/16) ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme šev pro pravou náramenici 
přes 5 (6,5/8) cm. Sešijeme šev pro levou náramenici a horní rukáv přes 50 (52,5/55) cm. Sešijeme 
postranní švy a vsadíme pravý rukáv. 
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