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Model 24 Dámský letní svetřík 
 
Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/42 = čísla v závorce, pro vel. 44/46 = čísla za závorkou.  
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Limone značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna opalovaná mercerizovaná, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
Barva 23 kirsch 300 (350/400) g 
 
Jehlice: jehlice a háček č. 4 značky  Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: 2 červené perleťové knoflíky ∅ ca. 2,6 cm, 1 malý červený knoflík ∅ 1,5 cm 
 
Vzor lemu: Lícový případně rubový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 17 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Ostružinový vzor na jehlicích č. 4 
Počet ok dělitelný 4 
1. řada: * do 1. oka takto: °° 1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce°°, 3 obrace * 
2. řada: * 3 obrace splést, 3 hladce * 
3. řada: * 3 obrace, do 4. oka takto: °°1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce°° * 
4. řada: * 3 hladce 3 obrace splést * 
Od * do * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme 
 
Zdůrazněné ujímání u okraje raglánu: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést  
Na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové 
oko. 
Zdůrazněné ujímání na předních okrajích: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 3 obrace, 2 příp. 3 obrace splést, dále základním vzorem,  
na levém okraji práce: 2 příp. 3 obrace splést, 3 obrace, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 70 (76) 86 ok a pleteme volně 5 řad lícovým žerzejem, pak pokračujeme základním 
vzorem. 
Pro raglán si práci oboustranně označíme po 33 (34) 35 cm od začátku a pak zdůrazněně ujímáme 
oboustranně v každé 4. řadě 4 x 1 a v každé 2. řadě ještě 9 (10) 12 x 1 oko = 44 (50) 54 oko. Po 49 (51)  
53 cm od začátku všechna oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 50 (54) 58 ok a pleteme volně 5 řad lícový žerzej, jen na levém okraji práce pleteme 
krajové oko a 4 řady obrace pro připletený rolovací okraj, který běží na obou předních okrajích nahoru. 
Pro výstřih ujímáme zdůrazněně po 19 (21) 23 cm od začátku v každé 2. řadě 5 x 2 a 12 x 1 oko  
(viz ujímání pro přední okraje) a v každé 4. řadě 7 x 1 oko = celkem ujmout 29 ok. 
Současně pracujeme raglán na pravém okraji práce po 33 (34) 35 cm od začátku stejně jako u zadního 
dílu = 8 (11) 13 ok. Po 49 (51) 53 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 50 ok a pleteme volně 5 řad lícovým žerzejem, pak pokračujeme základním vzorem.  
A pleteme 12 (12) 10 řad bez přidávání. Pak přidáváme oboustranně po 1 oku a dále pak ještě v každé 
10. (8.) 6. řadě oboustranně 2 (4) 6 x 1 oko. Pokud je to možné, přidaná oka zapracujeme do vzoru, 
zbylá oka pleteme hladce = 56 (60) 64 ok. Pro raglán ujímáme po 24 cm od začátku oboustranně  
v každé 2. řadě 10 x 1, 4 (5) 6 x 2 a 2 x 1 oko = 16 ok.  
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Dále pleteme rovně. Po dalších 4 (5) 6 cm uzavřeme na levém okraji práce 8 ok a dále pak ujímáme v 
každé 2. řadě ještě 2 x 1 oko = 8 ok. Pleteme dále rovně a oka po 53 (55) 57 cm od začátku uzavřeme. 
 
Pravý rukáv pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Sešijeme postranní švy a vsadíme rukávy do označených míst. Sešijeme šev na raglánovém sedle vzadu 
uprostřed a raglánové sedlo našijeme na zadní výstřih matracovým stehem. Pro zapínání uháčkujeme  
2 smyčky přes 12 řetízkových ok a připevníme je pod rolovací okraj pravého předního dílu. První smyčku 
připevníme po 19 (21) 23 cm od začátku, druhou smyčku 5,5 cm pod první. Knoflíky našijeme na levý 
přední díl ve stejné výšce jako smyčky. Na pravý přední díl dovnitř našijeme malý knoflík ve výši horní 
smyčky, cca 11 cm od předního okraje. 
 
Linker Ärmel = levý rukáv 
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