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podzim-zima 2012-13: 208 - Dámský pletený svetr 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
pro vel. 36/38 = údaje vlevo 
pro vel. 40 = údaje uprostřed 
pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
příze barva 36/38 40 42 
Natura  
46% vlna, 28% viskoza,  
12% bavlna,  
7% alpaka,  
7% mohér,  
délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
 
Safira 
43% vlna,  
43% polyakryl,  
6% alpaka,  
4% mohér,  
4% polyamid,  
délka návinu = ca. 5 m/100g 

19 grau 
 
 
 
 
 
 
01 beere 

250 g 
5 klubek 
 
 
 
 
 
100 g 
1 klubko 

250 g 
5 klubek 
 
 
 
 
 
100 g 
1 klubko 

300 g 
6 klubek 
 
 
 
 
 
100 g 
1 klubko 

 
Jehlice č. 6 + 7, háček č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 13 ok a 18 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (v normálních řadách líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 7 
 
Zdvojené oko: 
Přízi položit před práci a do 1. oka vpíchnout jako k pletení obrace. Oko zvednout na pravou jehlici a 
přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. Příze se 
musí opravdu hodně pevně utáhnout, aby nevznikla žádná dírka. 
Když se pak plete přes zdvojená oka, vpichujeme do obou částí oka jako při pletení hladce a spleteme 
je tak hladce. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 58 (62/66) ok na jehlicích č. 6 a pleteme 10 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme na 
jehlicích č. 7 základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme 0 (0/2) oka = 58 (62/68) ok. 
 
Průramky. 
Po 50 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě ujímáme 
oboustranně zdůrazněně 2 (4/7) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko splést přehozeně hladce a 4. a 3. poslední 
oko splést hladce = 50 ok. 
Po 59 (60/61) cm od začátku oka uzavřeme. 
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Přední díl: 
Začneme na 58 (62/66) ok na jehlicích č. 6 a pleteme 10 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme na 
jehlicích č. 7 základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme 0 (0/2) oka = 58 (62/68) ok. 
 
Průramky. 
Po 50 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě ujímáme 
oboustranně zdůrazněně 2 (4/7) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko splést přehozeně hladce a 4. a 3. poslední 
oko splést hladce = 50 ok. 
Po 59 (60/61) cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Výstřih: 
Po 53 (54/55) cm od začátku prostředních 10 ok odložíme a obě strany dokončíme odděleně. Pro 
zakulacení pracujeme zkrácené řady = vždy v každé 2. řadě na vnitřním okraji necháme vždy 1 x 6, 1 x 
5 a 3 x 3 ok víc neupletených, otočíme, upleteme 1 zdvojené oko a pleteme zpátky. Po skončení 
zakulacení na obou stranách na závěr pleteme ještě jednu řadu přes všech 50 ok a přitom je 
uzavřeme, což nám vytvoří úhledný okraj pro nabírání ok krčního lemu. Celková délka je 59 (60/61) cm. 
 
Spodní rukáv:  
Začneme na 14 ok na jehlicích č. 7 a pleteme základním vzorem. 
 
Postranní zkosení: 
Přidáváme v každé 8. řadě oboustranně 6 x 1 oko vždy po 6. a před posledním 6. okem = 26 ok. 
 
Průramek: 
Po 35 (34/33) cm od začátku uzavřeme prostřední 4 oka a obě strany dokončíme odděleně. 
 
Zkosení průramku: 
Oboustranně na vnitřním okraji ujímáme 9 x 1 oko zdůrazněně stejně jak je popsáno u zadního dílu a 
obě zbylá 2 oka uzavřeme. Celková délka je 44 cm. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy matracovým 
stehem, spodní rukávové části našijeme na přední a zadní díl matracovým stehem. 
 
Zpracování Safira stužky: 
Změříme celkovou délku pravého rukávu, předního/zadního dílu, levého rukávu (cca 130 cm) a Safira 
stužku velkoryse o něco delší 2 x odstřihneme. Stužku našijeme na okraj pravého rukávu, předního dílu a 
jeden okraj levého rukávu pletacím stehem přízí Natura. 
Druhou část stužky přišijeme stejně na pravý rukáv, zadní díl a levý rukáv. Okraje, kde se setkávají obě 
Safira stužky vždy obháčkujeme volně 1 řadou krátkých sloupků přízí Natura. Pak háčkovaná oka 
jednoduše spojíme jednoduchým obsmykovacím stehem, přičemž dbáme na to, aby šev nebyl příliš 
pevný, jinak se zkrátí rukávy a pro výstřih necháme prostředních 28 cm volných. 
 
Lem rukávů: 
Ze spodních okrajů rukávů nabereme po 36 (36/40) okách a pleteme 8 cm vzorem lemu v kruhových 
řadách, pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Krční výstřih obháčkujeme ještě 1 řadu krátkých sloupků. 
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podzim-zima 2012-13: 209 – Pletený nákrčník 
 
Návrh Eva Varpio 
 
Obvod ca. 180 cm 
 
příze barva  
Safira 
43% vlna,  
43% polyakryl,  
6% alpaka,  
4% mohér,  
4% polyamid,  
délka návinu = ca. 5 m/100g 

01 beere 200 g 
2 klubka 

 
Háček č. 6 značky Schoeller + Stahl  
 
Pracovní postup: 
Ustřihneme 3 kusy po cca 180 cm délky a položíme je vedle sebe. Krajová oka jednotlivých pásů po 
délce sháčkujeme k sobě tak, že háček vedeme do 1. krajového oka 1. pásu a současně do 1. 
krajového oko druhé pásu, pak skrz 2. krajové oko 1. dílu a protáhneme, skrz 2. krajové oko 2. dílu a 
protáhneme, a tak postupujeme dál, až na konec. Stejně sháčkujeme 2. a 3. pás. 
 
Dohotovení: 
Vlákna na odstřižených okrajích na začátku a konci jednotlivých pásů protáhneme otevřenými oky a 
tím je zafixujeme. Současně při zašívání horní a spodní okraj sešijeme. Následně nákrčník napaříme, aby 
si pěkně lehl. 
 
 


