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Model 28 Dámský pulovr  
 
Pro vel. 38/40 platí údaje před závorkou, pro vel. 42/44 
údaje v závorce. 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 23 lila 500 (550) 550 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce:  25 ok a 34 řad = 10×10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce:  20 ok a 26 řad = 10×10 
cm). Lícový žerzej na jehlicích č. 4. 
 
Krajkový vzor: Pleteme podle rozkresu, 1.–8. řadu 
neustále opakujeme. Prázdná políčka nemají žádný význam, 
jsou zakreslena jen pro větší přehlednost rozkresu. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 114 (124) 134 ok a pleteme 16 cm vzorem lemu, v poslední řadě 
rovnoměrně ujmeme 16 ok = 98 (108) 118 ok a dále pleteme základním vzorem takto: krajové 
oko, 5 (10) 15 ok hladce, 24 ok krajkový vzor, 38 ok hladce, 24 ok krajkový vzor, 5 (10) 15 ok 
hladce, krajové oko. 
Pro připletené rukávy přidáváme oboustranně po 13,5 cm 1 oko. Pak přidáváme, příp. nově 
nahodíme ještě oboustranně v následující 4. řadě 1×1 a v každé další 2. řadě 6×1, 2×2, 2×3 
a 1×4 a 1×5 ok = 152 (162) 172 ok. Prvních 16 přidaných ok pleteme lícovým žerzejem, další 
přidaná oka rozdělíme takto: krajové oko, 3 oka hladce, 3 ok podle rozkresu od šipky B do šipky A, 
2 oka obrace. 
Pro náramenici odložíme po 44 cm od lemu oboustranně v každé 2. řadě na vnějším okraji 5×6 (6) 
7, 1×9 (12) 12 a 1×22 (24) 24 ok. Po 47 (48,5) 50 cm od lemu uzavřeme pro krční výstřih 
prostředních 20 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji 
ještě v každé 2. Řadě 1×3 a 1×2 oka. Celková délka dílu je 65 cm.  
 
Přední díl: začneme stejně jako zadní díl, jen po lemu práci rozdělíme na polovinu a každou 
stranu dopleteme odděleně. Nejdřív pleteme při nošení pravý přední díl. Prvních 33 (38) 43 ok 
odložíme a zbylých 65 (70) 75 ok rozdělíme následovně: krajové oko, 3 oka hladce, 24 ok krajkový 
vzor, 36 (41) 46 ok hladce, krajové oko. 
Pro zkosení výstřihu ujímáme v každé 2. řadě na pravém okraji práce za krajkovým vzorem 2×1, 
v každé 4. řadě 26×1 a v každé 6. řadě 3×1 oko. Přidávání pro rukávy, rozdělení ok na rukávech 
a náramenice na levém okraji práce pleteme stejně jako u zadního dílu. 
Celková délka dílu je 65 cm. 
Pro levý přední díl znovu nabereme odložená oka a pro přeložení dílů nahodíme nových 32 ok 
k tomu = 65 (70) 75 ok. Oka rozdělíme takto : krajové oko, 36 (41) 46 ok hladce, 24 ok krajkový 
vzor, 3 oka hladce, krajové oko. Výstřih na levém okraji práce pleteme stejně jako na pravém 
předním dílu. Přidávání na rukávy, rozdělení vzoru na rukávech a náramenice pleteme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Celková délka dílu je 65 cm. 
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Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice a postranní 
a rukávové švy matracovým stehem. 
Z okrajů výstřihu předních i zadního dílu nabereme na jehlice 3,5 224 (230) 236 ok a pleteme 
3 řady rubovým žerzejem, pak oka uzavřeme a překřížení předních dílů pevně našijeme. 
Z okrajů rukávů nabereme na jehlice 3,5 90 (96) 102 ok a pleteme 3 řady rubovým žerzejem, 
pak oka uzavřeme. 
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