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Model 10 Letní svetřík 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Spray značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 02 jeans 400 (450/500) g 
 
Jehlice: č. 3 + 4 značky Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: 1 dekorativní spínací špendlík značky Jim Knopf Art.-Nr. 12324 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 29 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3 nebo 4 
 
Základní vzor: (22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 oka hladce, 2 oka hladce splést, dále základním vzorem,  
na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 2 oka 
hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 147 (156) 165 ok volně! Na jehlicích č 4 a pleteme 1 cm vzorem lemu (začátek musí být 
volný, aby se nestahoval). Dále pokračujeme základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme 
zdůrazněně oboustranně v každé 8. řadě 13 x 1 oko = 121 (130) 139 ok. 
Pro průramky uzavřeme po 40 cm od začátku oboustranně 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme 
oboustranně 7 (9) 11 x 1 oko = 103 (108) 113 ok. 
Po 50 (51) 52 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 3 vzorem lemu (viz tečkované linie ve střihu, 
díky přechodu na pružný vzor se díl zúží o cca 6 cm). 
Pro výstřih uzavřeme po 60 (61) 62 cm od začátku prostředních 43 (44) 43 ok pevně a obě strany 
dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě 1 x 3 a 1 x 2 oka. 
Současně pevně uzavřeme na vnějším okraji pro náramenice 6 (6) 7 ok a dále pak v každé 2. řadě ještě 
2 x 6 a 1 x 7 (3 x 7) 1 x 7 a 2 x 8 ok. Prosím dbejte při uzavírání na dodržení rozměrů uvedených ve střihu. 
Celková délka dílu je 62 (63) 64 cm. 
Levý přední díl 
 
Začneme na 101 (105) 110 ok volně (!) a pleteme na jehlicích č. 4 1 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme 
základním vzorem. Pro postranní tvarování na předním okraji na levém okraji práce ujímáme 
zdůrazněně celkem 54 ok následovně: 22 x v každé 2. řadě a pak střídavě v každé 2. a 4. řadě. 
Postranní tvarování a průramek pracujeme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Po 50 (51) 
52 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 3 vzorem lemu. Náramenice pracujeme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. Celková délka dílu je 62 (63) 64 cm. 
 
Pravý přední díl: pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme na 90 (94) 98 ok a pleteme základním vzorem (s rolovacím okrajem). Pro postranní tvarování 
ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 4. řadě 8 x 1 oko a v každé 6. řadě3 x 1 oko = 68 (72) 76 ok. 
Pro rukávovou kouli po 19 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ujímáme 
zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně 20 x 1 oko, pak uzavřeme ještě oboustranně 2 x 3 oka.  
Po 35 cm od začátku uzavřeme zbylých 12 (16) 20 ok. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem, vsadíme rukávy. 
 
Vorderteil = přední díl 
Rückenteil = zadní díl 
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