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Dámský ručně pletený svetr 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 142017 z ruční pletací příze Merino 105 značky Austermann 
 
Pro vel. 36/38 = 1. údaj 
Pro vel. 40/42 = 2. údaj 
Pro vel. 44/46 = 3. údaj  
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 
Merino 105 
100% vlna 
(superfine) 
Délka návinu 
= ca. 105 m / 50 g 

329 grau 500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

600 g 
12 klubek 

 
Jehlice č. 4 + 4,5, krátká kruhová jehlice č. 4. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to nutné, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: 
(vzorek práce: 19 ok a 32 řad = 10 x 10 cm)  
Polopatent na jehlicích č. 4,5. 
 
Rozdělení zadní díl

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

: 

• řada (lícová): krajové oko, * 1 obrace, 1 hladce *, končíme 1 okem obrace, krajové oko; 

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

• řada (lícová): krajové oko, * 1 obrace, sejmuté oko předchozí řady s nahozením hladce splést *, 
končíme 1 okem obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme, pleteme 1 x 1. – 4. řadu, pak stále opakujeme 3. a 4. řadu. 
 
Rozdělení přední díl

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

: 

• řada (lícová): krajové oko, * 1 hladce, 1 obrace *, končíme 1 okem hladce, krajové oko; 

• řada (rubová): krajové oko, * 1 oko s nahozením obrace sejmout, 1 hladce *, končíme 1 oko 
s nahozením obrace sejmout, krajové oko; 

• řada (lícová): krajové oko, * sejmuté oko předchozí řady s nahozením hladce splést, 1 obrace *, 
končíme sejmuté oko předchozí řady s nahozením hladce splést, krajové oko. 

 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 93 (101/109) ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem podle rozdělení pro zadní 
díl. Po 9 řadách pokračujeme na jehlicích č. 4,5. 
 
Průramky: 
Po 42 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 (3/4) oka a dále pak ještě v každé 2. řadě uzavřeme 
oboustranně 1 x 2 a pak zdůrazněně ujímáme 7 (9/8) x 1 oko = 69 (73/81) ok, tedy vždy 4. a 5. oko splést 
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přehozeně (= 1 oko hladce sejmout, 1 hladce uplést a sejmuté oko přes ně přetáhnout) a vždy každé 
5. a 4. poslední oko splést hladce. 
 
Výstřih pravá strana: 
Po 58 (59/60) cm od začátku odložíme prostředních 21 (21/23) ok a obě strany dokončíme odděleně. 
Nejdřív pleteme přes 24 (26/29) ok pravé poloviny zadního dílu = začátek řady dál. V každé následující 
rubové řadě na začátku řady uzavřeme 2 x 2 a 1 x 1 (1/2) oka. 
 
Náramenice pravá strana: 
Po 60 (61/62) cm od začátku zbylých 19 (21/23) ok uzavřeme. 
 
Výstřih levá strana: 
Nyní pleteme přes 24 (26/29) ok levé poloviny zadního dílu = konec řady dál. V každé následující lícové 
řadě uzavřeme na začátku řady 2 x 2 a 1 x 1 (1/2) oka. 
 
Náramenice levá strana: 
Po 60 (61/62) cm od začátku zbylých 19 (21/23) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 93 (101/109) ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem podle rozdělení pro přední 
díl. Po 9 řadách pokračujeme na jehlicích č. 4,5. 
 
1. šikmý pruh přes 17 (18/19) ok po 15 (14/13) cm od začátku: 
V lícové řadě:

V rubové řadě tedy máme na místě ujímání 2 oka obrace vedle sebe, takže pleteme 1. oko obrace, 
druhé oko pleteme opět normálně s nahozením. Na místě přidávání 1. oko obrace (to je oko, které 
na lícové straně běží jako hladké oko našikmo, proto se přidává vždy před ním) sejmout s nahozením 
obrace, následující oko obrace (= předtím přidané oko) uplést obrace, dále podle vzoru. V následující 
řadě se opět ujímá a přidává a tím je zase obnoven rytmus vzoru. 

 krajové oko, 15 (17/19) ok podle vzoru, následující oko s 1. okem ze 17 (18/19) ok širokého 
šikmého pruhu splést hladce, 16 (17/18) ok podle vzoru, 1 oko anglicky hladce = za zadní nit přidat, 25 
(27/29) ok podle vzoru, 1 oko anglicky hladce přidat, 16 (17/18) podle vzoru, 17. (18. /19.) oko 
ze šikmého pruhu s následujícím okem hladce přehozeně splést, 15 (17/19) ok podle vzoru, krajové oko. 

 
V následující řadě:

Ujímání a přidávání pleteme smysluplně v každé lícové řadě dál, přičemž oboustranně se před, resp. 
za místem ujímání zmenšuje počet ok vždy o 1 oko, až tato oka zmizí do postranního švu. Pak na kraji 
pleteme stále 2 oka hladce splést, dokud není šikmý pruh po cca 20 (21/22) cm s přidáváním také 
na okraji práce. Dále pleteme rovně podle základního vzoru. 

 krajové oko, 14(16/18) ok podle vzoru, 2 oka hladce splést, (16/17/18) ok podle 
vzoru, 1 oko anglicky hladce přidat, 27 (29/31) ok podle vzoru, 1 oko anglicky hladce přidat, 16 (17/18) 
ok podle vzoru, 2 oka přehozeně hladce splést, 14 (16/18) ok podle vzoru, krajové oko. 

 
2 šikmý pruh přes 17 (18/19) ok po 40 (39/38) cm od začátku: 
Pleteme jako první šikmý pruh. 
 
Průramky: 
Současně 

 

po 42 cm od začátku oboustranně uzavřeme 3 (3/4) oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 
uzavřeme 1 x 2 a ujímáme zdůrazněně 7 (9/8) x 1 oko = 69 (73/81) ok. Jakmile ujímání šikmého pruhu 
doběhnou k okraji práce, pletou se pro průramky a šikmý pruh na okraji vždy 3 oka hladce splést. 
Po skončení průramků pro šikmý pruh na okraji pleteme už jen 2 oka hladce splést, dokud přidávání 
v šikmém pruhu nedoběhnou na okraj práce. 

Výstřih levá strana: 
Současně

  

 po 50 (51/51) cm od začátku uzavřeme prostřední oko (prostřední oko / prostřední 3 oka) 
a obě strany dokončíme odděleně. Nejdřív pleteme přes oka levé poloviny předního dílu = konec řady 
dál. V každé 2. řadě ujímáme zdůrazněně 15 (15/16) x 1 oko = tedy vždy 5. a 6. oko splést přehozeně. 
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Náramenice levá strana: 
Po 60 (61/62) cm od začátku zbylých 19 (21/23) ok uzavřeme. 
 
Výstřih pravá strana: 
Nyní pleteme přes oka pravé poloviny zadního dílu = začátek řady dál. V každé 2. řadě ujímáme 
zdůrazněně 15 (15/16) x 1 oko vždy 6. a 5. poslední oko splést hladce. 
 
Náramenice pravá strana: 
Po 60 (61/62) cm od začátku zbylých 19 (21/23) ok uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 46 (50/54) ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem. Rozdělení ok stejně jako 
u zadního dílu, po 9 řadách pokračujeme na jehlicích č. 4,5. 
 
Postranní tvarování: 
Po 4 (3/2) cm od začátku přidáváme oboustranně 1 oko a dále pak ještě přidáváme v každé 10. řadě 
oboustranně 9 x 1 oko = 66 (70/74) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 36 (35/34) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 (3/4) oka a dále pak v každé 2. řadě uzavřeme 
ještě oboustranně 1 x 2 oka a ujímáme zdůrazněně 19 x 1 oko a uzavřeme 1 x 2 oka = vždy 5. a 6. oko 
splést přehozeně hladce a stejně tak vždy 6. a 5. oko splést hladce. Po 50 (49/48) cm od začátku 
zbylých 14 (18/20) ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem, 
vsadíme rukávy. Sešijeme postranní švy matracovým stehem, přičemž spodních 10 cm necháme 
nesešitých pro rozparek. Sešijeme rukávové švy matracovým stehem. 
 
Lem výstřihu: 
Odložených 21 (21/23) ok zadního dílu nabereme na kruhovou jehlici č. 4 a ještě rovnoměrně 
nabereme z okraje výstřihu 61 (61/63) ok = 82 (82/86) ok a pleteme 4 kruhové řady hladce, pak oka 
volně uzavřeme.  
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Ručně pletená čepice 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 142038 z ruční pletací příze Softy značky Austermann 
 
Pro obvod hlavy 52 – 54 cm 
 
příze barva  
Softy 
98% vlna, 
2% polyamid  
Délka návinu 
= ca. 53 m/ 50 g 

06 grau 
 
 
19 hellblau 

100 g 
2 přadena 
 
50 g 
1 přadeno 

 
Krátká kruhová jehlice a sada ponožkových jehlic č. 10. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to nutné, změňte číslo jehlice) 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace. 
 
Základní vzor:  
(vzorek práce: 8 ok a 16 řad = 10 x 10 cm)  
Malý perličkový vzor na jehlicích č. 10. 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10, vzor se v každé kruhové 
řadě posunuje o 1 oko. 
 
Sled barev: 
1 kruhová řada grau, 1 kruhová řada hellblau. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 44 ok na jehlicích č. 10 a pleteme 6 kruhových řad vzorem lemu, dále pokračujeme 
základním vzorem podle sledu barev. 
Po 22 cm od začátku začneme s ujímáním následovně: 

• 1. kruhová řada: každé 11. oko splést s okem před a za ním hladce = 36 ok; 

• 2. -5. kruhová řada: oka uplést podle vzoru a sledu barev; 

• 6. kruhová řada: každé 6. oko splést s okem před a za ním hladce = 24 ok; 

• 7. a 8. kruhová řada: oka uplést podle vzoru a sledu barev. 

Dále ujímáme v každé kruhové řadě, jak je popsáno výše, až nám zbude 12 ok. Pak protáhneme 
zbylými oky přízi, stáhneme je a zapošijeme. 
 
Dohotovení: 
Zhotovíme bambuli v barvě hellblau o průměru cca 6 cm a přišijeme ji na špičku čepice. 


