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Model 3 Dámský svetr 
 
Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj, 
platí pro obě velikosti 
 
Materiál: Pantino Effektcolor značky Schoeller+Stahl 
60% bavlna, 40% polyakryl, délka návínu = ca. 90 m / 50 g 
barva 302 himmel 400 (450) g 
 
Jehlice: č. 4 + 5 značky Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: 1 velký knoflík značky Jim Knopf Art.-Nr. 11238, Fb. camel/azur, 60’’ 
 
Vzor lemu:  
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 22 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
Vzorek dělitelný 17 + 2 krajová oka na jehlicích č. 5 
1 MS = opakování vzoru (od * do *) = 7,5 cm 
1. řada: krajové oko, * 2 oka hladce splést, 2 oka hladce splést, 2 oka hladce splést, 1 nahodit,  
1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce, 1 nahodit, 
2 oka hladce splést, 2 oka hladce splést, 2 oka hladce splést*, krajové oko 
2. řada: obrace 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 17 ok a 24 řad = 10 x 10 cm 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Pracovní postup: 
Zadní díl: 
Začneme na 104 (121) ok a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním vzorem 1, 
takže pleteme 6 (7) x opakování vzoru. Po 35 (37,5) cm od začátku v následující řadě vzorku ujímáme  
v každém opakování vzoru po 4 okách takto: vynecháme 4 x nahodit a pleteme pouze 2 x nahodit 
vedle prostředního oka vzorku (= celkové ujmutí 24 (28) ok). Nyní máme na jehlicích jen 80 (92) ok.  
Dále pleteme základním vzorem 2. Po 47 (49,5) cm od začátku pleteme vzorem lemu. Po 50 (52,5) cm 
od začátku uzavřeme 51 (62)  ok v rytmu vzoru. 15 ok odložíme pro ramínko a posledních 14 (16) ok 
uzavřeme. Přes 15 ok ramínka pleteme ještě 27 cm rovně vzorem lemu. Pak ujímáme v každé 2. řadě  
po 1 oku vedle krajového oka. Poslední 3 oka ujmeme najednou. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. Po 50 (52,5) cm od začátku oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 84 (104) ok a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním vzorem 1,  
takže pleteme opakování vzoru 5 (6) x. Po 18 cm od začátku ujímáme v každém opakování vzoru stejně 
jako u zadního dílu po 4 okách = celkové ujmutí 20 (24) ok. Nyní máme na jehlicích jen 67 (80) ok,  
dále pleteme základním vzorem 2. Po 22 cm od začátku oka odložíme na pomocnou nit. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Pravý ramenní šev uzavřeme  
přes 12 (14) cm. Položíme na sebe přední a zadní díl, rukávy našpendlíme podle střihu a otevřená oka 
poslední řady našijeme. Postranní a rukávový šev uzavřeme najednou, 
Ramínko položíme podle obrázku na přední díl (cca 25 cm jako ramínko, zbytek je přesah) a sešijeme 
ozdobným knoflíkem. 
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