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Model 5 Dámský svetr  
 
Pro vel. 36/38 platí údaje před závorkou, pro vel. 40 údaje 
v závorce, pro vel. 42/44 údaje za závorkou. Pokud je 
uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Bahia značky Schoeller+Stahl 
50% viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 106m/50g 
Barva  04 marine 150 (200) 250 g, barva 11 weiß 150 
(200) 250 g, barva 03 rot 50 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základni vzor: (vzorek: 20 ok a 26 řad  = 10× 10 cm), 
lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Sled proužků: střídavě 4 řady barvou marine a 4 řady 
barvou weiß 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce: krajové 
oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést, dále základní vzor, 
na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 86 (94) 102 ok a pleteme vzorem lemu, přičemž 1. rubovou řadu pleteme 
barvou rot a další řady barvou marine. Po 6 cm od začátku pokračujeme základním vzorem podle 
sledu proužků. 
 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v každé 6. řadě 6×1 oko a přitom pracujeme 
zdůrazněné ujímání. Následovně přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 6×1 oko upletením oka 
z příčné nitě hladce anglicky, tj. za zadní nit. 
 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 40 cm od začátku 2 oka a dále pak ujímáme v každé 
2. řadě 6 (8) 10×1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání = 70 (74) 78 ok. 
 
Pro zadní výstřih uzavřeme po 58 (59) 60 cm od začátku prostředních 32 ok a každou stranu 
dopleteme odděleně. Pro zaoblení uzavřeme na vnitřním okraji oboustranně ještě v každé 2. řadě 
2× 3 oka. Současně uzavřeme pro náramenice v každé 2. řadě oboustranně na vnějším okraji 2×4 
a 1×5 ok (3×5) 1×5 a 2×6 ok. Celková délka dílu je 60 (61) 62 cm. 
 
Přední díl: pleteme stejně jako zadní díl, jen pro přední výstřih uzavřeme po 45 (46) 47 cm 
od začátku prostředních 20 ok a každou stranu dopleteme odděleně. Pro zaoblení uzavřeme 
oboustranně na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 1×3 a 2×2 oka, následně pak ještě ujímáme 
5×1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. Náramenice pracujeme stejně jako u zadního 
dílu. Celková délka dílu je 60 (61) 62 cm. 
 
Rukávy: začneme na 54 (58) 62 ok a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku pokračujeme 
základním vzorem podle sledu proužků.  
 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 2. řadě 4×1 oko = 62 (66) 70 ok. 
Prosím dávejte pozor, aby u začátku rukávové koule proužky přesně lícovaly k zadnímu i přednímu 
dílu. 
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Pro rukávovou kouli uzavřeme po 10 cm od začátku oboustranně 2 oka a dále pak ujímáme 
v každé 2. řadě oboustranně 16×1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání, následně pak 
uzavřeme ještě 1×2 a 1×3 oka. Po 26 cm od začátku zbylých 16 (20) 24 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem 
a vsadíme rukávy. 
 
Pro lem u výstřihu nabereme z okraje výstřihu barvou rot zvenku 130 ok a pleteme 1,5 cm vzorem 
lemu, pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Souběžně s postranním švem vypracujeme dvojitou přízí barvou rot ozdobný šev stehovacím 
stehem na předním i zadním díle. Vlákna ustřihneme tak dlouhá, aby se pak dole z nich dala 
uvázat mašlička. 
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