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Model 8 Dámský svetr  
 
Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 38/40 údaje 
v závorce, pro vel. 42 údaje za závorkou. Pokud je uvedený 
jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Cotton Mix značky Schoeller+Stahl 
60% bavlna, 40% polyakryl, délka návinu = ca. 55 m / 50 g 
barva 16 azur 800 (850) 900 g 
 
Jehlice: č. 5 + 6 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor 1: (vzorek: 13 ok a 19 řad = 10×10 cm). 
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor 2: pleteme podle rozkresu 2. V rubových 
řadách pleteme všechna oka obrace. Prázdná políčka nemají 
žádný význam. Opakujeme 1×9. – 10. řadu, pak 
opakujeme stále 11. – 14. řadu 
 
Základní vzor 3: pleteme podle rozkresu 3. V rubových 
řadách pleteme všechna oka obrace. Pleteme 1× 1. – 8. 
řadu. 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést, dále 
základním vzorem, 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 63 (69) 75 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pak pokračujeme 
základním vzorem 3 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 1 (4) 2 oka hladce, 6 (6) 7×MS = 60 (60) 
70 ok, 0 (3) 1 oko hladce, krajové oko. Od 9. řady pokračujeme základním vzorem 2. 
Po 34 cm od začátku přidáme rovnoměrně 10 ok = 53 (59) 65 ok. Dále pokračujeme základním 
vzorem 1, přičemž v každé 6. řadě přidáváme oboustranně vedle krajové oka 3×1 oko = 59 (65) 
71  ok. 
 
Pro začátek raglánového ujímání si práci na obou stranách po 46 cm označíme a pak ujímáme 
oboustranně v každé 4. řadě 1 oko, dále pak v každé 2. řadě oboustranně 13 (15) 17×1 oko 
a pak ještě v každé 4. řadě oboustranně 1×1 oko a přitom vždy pracujeme zdůrazněné ujímání. 
Po 64 (66) 68 cm od začátku zbylých 29 (31) 33 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: pleteme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih rozpleteme po 44 cm od začátku 
prostřední oko na 2 oka takto: 1 hladce, 1 hladce anglicky = za zadní nit. Mezi těmito oky práci 
rozdělíme a každou stranu dopleteme odděleně.Na okrajích výstřihu ujímáme ještě v každé 2. řadě 
7×1 a následně pak v každé 4. řadě 5 (6) 7×1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. 
Současně ujímáme raglan stejně jako u zadního dílu. Zbylá 3 oka uzavřeme po 64 (66) 68 cm 
od začátku takto: krajové oko sejmout, následující 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout. 
 
Rukáv: začneme na 33 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem 
3 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 1 hladce, 3×MS, krajové oko. Od 9. řady pokračujeme dále 
základním vzorem 2. Po 34 (20) 14 řadách přidáváme oboustranně 1 oko a dále pak v každé 12. 
(10.) 8. řadě oboustranně 4 (6) 8×1 oko = 43 (47) 51 ok.  
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Přidaná oka pleteme lícovým žerzejem. Pro raglán si označíme po 49 (47) 45 cm  od začátku obě 
strany a ujímáme stejně jako u zadního dílu, tj. 15 (17) 19×1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné 
ujímání. Po 67 cm od začátku zbylých 13 ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
U raglánových švů musí lícovat označení na jednotlivých dílech, šev začíná 4 řady pod prvním 
ujímáním. 
 
Pro lem u výstřihu nabereme z okraje výstřihu zvenku rovnoměrně oka takto: zadní díl 29 ok, levý 
rukáv nahoře 9 ok, zkosení levého předního dílu 28 (31) 34 ok, 1 oko z prostředního oka, zkosení 
pravého předního dílu 28 (31) 34 ok, pravý rukáv nahoře 9 ok = celkem 104 (110) 116 ok. 
Pleteme 1 kruhovou řadu hladce, pak pokračujeme vzorem lemu, přičemž oka rozdělíme tak, 
že uprostřed předního dílu leží 1 oko hladce V následující řadě sejmeme toto prostřední oko s okem 
předcházejícím hladce, následující oko upleteme hladce a sejmutá oka přes ně přetáhneme. Toto 
ujímání opakujeme v každé, i zakončovací řadě. Po 3,5 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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