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Model 18 Dámský pulovr  
 
Pro vel. 36/38 platí údaje před závorkou, pro vel. 40 údaje 
v závorce, pro vel. 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 21 gelb 550 (600) 600 g 
 
Jehlice: č. 3,5+4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce:  20 ok a 28 řad = 10×10 
cm) krajkový pružný vzor pleteme podle rozkresu 
na jehlicích č. 4. V rubových řadách pleteme oka tak, jak se 
jeví. 1.–6. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Model je pletený napříč v jednom kuse, začíná se 
u levého rukávu. 
 
Začneme na 66 (74) 82 ok a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku pokračujeme dále 
základním vzorem v tomto rozdělení: krajové oko, 8 (9) 10× MS, krajové oko. 
Pro náramenice si označíme 2 prostřední oka a z obou stran přidáváme v každé 6. řadě od lemu 
8×1 oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru. Zbývající řady až k začátku výstřihu pleteme rovně. 
Současně pro postranní tvarování přidáváme v 19. řadě od lemu oboustranně 1 oko, dále pak ještě 
v každé 2. řadě oboustranně 5×1 oko a 6×2 oka. Po dalších 2 řadách na obou stranách nově 
nahodíme 62 ok. Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 242 (250) 258 ok. 
Po 32 (34) 36 cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany dopleteme odděleně. Nejdřív 
pleteme přes pravých 121 (125) 129 ok zadního dílu. Pro zadní krční výstřih uzavřeme na levém 
okraji práce v každé 2. řadě 2×1 a 1×2 oka. Pak pleteme 18 cm rovně a potom přidáme na levém 
okraji práce v každé 2. řadě 2×1 a 1×2 oka, pak oka odložíme. 
Pak pleteme přes levých 121 (125) 129 ok přední díl, pro výstřih uzavřeme v každé 2. řadě 
na pravém okraji práce 11×7 ok. Pak pleteme 6 cm rovně. Následně pak na pravém okraji práce 
přidáme 11×7 ok. Pak přidáme do práce odložených 121 (125) 129 ok zadního dílu a pleteme 
druhou polovinu zrcadlově k první polovině. Náramenice a rukávy pleteme zrcadlově k začátku 
práce (tj. na stejných místech pracujeme ujímání místo přidávání). 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
Ze spodního okraje předního a zadního dílu nabereme 200 ok a pleteme vzorem lemu. Po 10 cm 
oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Ze šikmých okrajů předního a zadního výstřihu nabereme 224 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu, 
pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Úzké okraje lemů položíme ve středu předního dílu přes sebe (pravý lem leží nahoře) a našijeme, 
přičemž dbáme, aby šev byl plochý a nebyl stažený. 
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