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Dámský ručně pletený svetr 
Návrh Eva Varpio 
 
Model 142011 z ruční pletací příze Highlands značky Austermann 
 
 
Pro vel. 36/38 = 1. údaj 
Pro vel. 40/42 = 2. údaj 
Pro vel. 44/46 = 3. údaj 
Pro vel. 48/50 = 4. údaj 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Highlands 
65% vlna, 
27% polyakryl, 
8% alpaka 
délka návinu = ca. 
80 m / 50 g 

06 rot 
 

600 g 
12 klubek 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

600 g 
12 klubek 

 
Jehlice č. 7 a krátká kruhová jehlice č. 5,5, 7 a 8. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to nutné, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce: 11 ok a 22 řad = 10 x 10 cm)  
Polopatent na jehlicích č. 7. 

• 1. řada (rubová): krajové oko, * 1 hladce, 1 obrace *, končíme 1 okem hladce, krajové oko 

• 2. řada (lícová): krajové oko, * 1 oko sejmout s nahozením obrace, 1 oko hladce *, končíme 1 
oko sejmout s nahozením obracem, krajové oko  

• 3. řada (rubová): krajové oko, * sejmuté oko lícové řady s nahozením hladce splést, 1 oko 
obrace *, končíme sejmuté oko lícové řady s nahozením hladce splést, krajové oko 

Vzor mezi * stále opakujeme, pleteme 1 x 1. – 3. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na začátku lícové řady vždy 3., 4. a 5. oko splést hladce přehozeně (= 1 oko hladce sejmout, 2 oka 
hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout), stejně tak na konci řady vždy 6. + 5. + 4. poslední oko 
hladce splést. 
 
Zdvojené oko = otáčecí oko: 
První oko sejmeme obrace, příze leží před jehlicí. Přízi utáhneme pevně dozadu. Tím se příze spodní řady 
vtáhne na jehlici a tím máme na pravé jehlici 2 oka. Když pak pleteme opět přes tato zdvojená oka, 
obě oka spolu spleteme smysluplně podle vzoru. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 53 (57/61/65) ok na jehlicích č. 7 a pleteme základním vzorem. Vel. 36/38: pleteme 40 cm 
do výšky základním vzorem. Pak spleteme oka 1. řady s oky na jehlici podle vzoru = tím nám vznikne 
široký dvojitý lem. 
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Raglánové zkosení: 
Pro vel. 36/38 po 44 cm od dvojitého lemu, resp. pro vel. 40/42, 44/46 a 48/50

 

 po 44 cm od začátku 
uzavřeme oboustranně 2 (2/4/4) oka. Dále pak ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 4. řadě 
1 (2/2/3) x 2 oka, v každé 6. řadě ještě oboustranně 0 (1/0/1) x 2 oka a v každé 8. řadě ještě 
oboustranně 5 (4/5/4) x 2 oka = 25 ok. 

Výstřih: 
Po 66 (67/68/69) cm od dvojitého lemu, resp. od začátku zbylých 25 ok odložíme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 53 (57/61/65) ok na jehlicích č. 7 a pleteme základním vzorem. Vel. 36/38:

 

 pleteme 40 cm 
do výšky základním vzorem. Pak spleteme oka 1. řady s oky na jehlici podle vzoru = tím nám vznikne 
široký dvojitý lem. 

Raglánové zkosení: 
Pro vel. 36/38 po 44 cm od dvojitého lemu, resp. pro vel. 40/42, 44/46 a 48/50

 

 po 44 cm od začátku 
uzavřeme oboustranně 2 (2/4/4) oka. Dále pak ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 4. řadě 
1 (2/2/3) x 2 oka, v každé 6. řadě ještě oboustranně 0 (1/0/1) x 2 oka a v každé 8. řadě ještě 
oboustranně 4 (3/4/3) x 2 oka = 29 ok. 

Výstřih: 
Po 62 (63/64/65) cm od dvojitého lemu, resp. od začátku zbylých 29 ok odložíme. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 35 ok na jehlicích č. 7 a pleteme základním vzorem. Vel. 36/38:

 

 pleteme 40 cm do výšky 
základním vzorem. Pak spleteme oka 1. řady s oky na jehlici podle vzoru = tím nám vznikne široký dvojitý 
lem. 

Postranní tvarování: 

• vel. 36/38

• 

: Po 26 cm od dvojitého lemu přidáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě po dalších 
22 řadách přidáme oboustranně 1 x 1 oko = 39 ok; 
vel. 40/42

• 

: Po 25 cm od začátku přidáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě po dalších 22 
řadách přidáme oboustranně 1 x 1 oko = 39 ok; 
vel. 44/46

• 

: Po 20 cm od začátku přidáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 12. řadě 
oboustranně 3 x 1 oko = 43 ok; 
vel. 48/50

 

: Po 20 cm od začátku přidáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 8. řadě 
oboustranně 5 x 1 oko = 47 ok. 

Raglánové zkosení: 
Po 44 (43/42/41) cm od dvojitého lemu, resp. od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/4/4) oka. 
 
Pravý okraj práce

 

: v každé následující 6. řadě ujímáme zdůrazněně 6 (5/4/7) x 2 oka a v každé další 
8. řadě ještě oboustranně 1 (2/3/1) x 2 oka. 

Levý okraj práce

 

: v každé následující 6. řadě ujímáme zdůrazněně 4 (3/2/5) x 2 oka a v každé další 
8. řadě ještě oboustranně 2 (3/4/2) x 2 oka. Po 62 cm od začátku na konci lícové řady necháme 2 oka 
neupletená na levé jehlici stát, práci otočíme s jedním zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky. 
V následující lícové řadě pleteme ještě přes 3 x 2 ok méně, práci vždy otočíme s jedním zdvojeným 
okem a pleteme řadu zpátky. Pak pleteme ještě 1 řadu přes zbylých 9 ok a oka odložíme. 

Pravý rukáv: 
Začneme plést stejně jako levý rukáv. 
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Raglánové zkosení: 
Po 44 (43/42/41) cm od dvojitého lemu, resp. od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/4/4) oka. 
 
Pravý okraj práce: 

 

v každé následující 6. řadě ujímáme zdůrazněně 4 (3/2/5) x 2 oka a v každé další 
8. řadě ještě oboustranně 2 (3/4/2) x 2 oka. Po 62 cm od začátku na konci rubové řady necháme 2 oka 
neupletená na levé jehlici stát, práci otočíme s jedním zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky. 
V  každé následující lícové řadě pleteme ještě přes 3 x 2 ok méně, práci vždy otočíme s jedním 
zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky. 

Levý okraj práce:

 

 v každé následující 6. řadě ujímáme zdůrazněně 6 (5/4/7) x 2 oka a v každé další 
8. řadě ještě oboustranně 1 (2/3/1) x 2 oka. Pak pleteme ještě 1 řadu přes zbylých 9 ok a oka odložíme. 

Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, vsadíme rukávy. Sešijeme raglánové švy 
matracovým stehem. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
 
Rolák: 
Odložená oka nabereme na kruhovou jehlici č. 5,5 následovně: 25 ok zadní díl, 9 ok levý rukáv, 29 ok 
přední díl, 9 ok pravý rukáv = 72 ok. Rolák pleteme z vnitřní strany v normálních řadách tak, že 
po přehnutí límce leží přední strana vzoru směrem ven. Po 4 řadách pokračujeme na jehlicích č. 7 
a po cca 15 cm od začátku límce pokračujeme na jehlicích č. 8 dál. Po 24 cm od začátku límce oka 
volně uzavřeme.  Límec sešijeme matracovým stehem „neviditelně“. 
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