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Model 25 Dámský 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: Palma značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = cca. 110 m / 50 g 
Barva 47 fuchsie 550 (600/650) g 
 
Jehlice: č. 3,5 a 4 značky Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: 3 knoflíky značky Jim Knopf Art.-Nr. 11183, velikost 54“, barva průsvitná 
 
Vzor lemu: vroubek = stále hladce na jehlicích č. 3,5 (líc I rub stale hladce) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce splést, dále základní vzor, na levém okraji práce:  
1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 86 (94) 102 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, 
přičemž v 1. řadě přidáme 1 oko = 87 (95) 103 ok. Oka rozdělíme následovně: krajové oko, 3 (7) 10 ok 
hladce, 3 x MS = opakování vzoru, 1 x MS do šipky A, 3 (7) 10 ok hladce, krajové oko. 
Pro raglán si práci oboustranně po 40 cm od začátku označíme a zdůrazněně ujímáme oboustranně  
v každé 2. řadě střídavě * 1 x 1, 1 x 2, 1 x 1 oko *. V tomto rytmu v ujímání pokračujeme dále. Celkově 
ujímáme 32 (36) 40 ok = 23 ok. 
Po 60 (62) 64 cm od začátku zbylá oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 30 (34) 38 ok a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním vzorem, 
přičemž vzor rozdělíme od strany stejně jako u zadního dílu. 
Pro zakulacení na předním okraji přidáváme v každé 2. řadě na levém okraji práce 3 x 2 a 6 x 1  
a v každé 4. řadě 2 x 1 oko = 44 (48) 52 ok. Přidaná oka zapracujeme do vzoru. Na pravém okraji neběží 
vzor dál, zde pokračují do výšky oka hladce. 
Pro raglán ujímáme po 34 cm od začátku na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu, celkem 
ujímáme 27 (31) 35 ok = 17 ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 49 (51) 53 cm od začátku na levém okraji práce 6 ok a dále pak ještě v každé 
2. řadě 1 x 4 a 1 x 3 oka. Po 60 (62) 64 cm od začátku zbylá 4 oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 62 (66) 70 ok a pleteme vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, přičemž  
v 1. řadě přidáme 1 oko = 63 (67) 71 ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 2 (4) 6 ok hladce,  
2 x MS, 1 x MS k šipce A, 2 (4) 6 ok hladce, krajové oko. 
Pro raglán si práci po 30 (28) 26 cm od začátku oboustranně označíme a pak zdůrazněně ujímáme 
oboustranně střídavě v každé 4. a 2. řadě, na levém okraji práce 18 (20) 22 x 1 oko a na pravém okraji 
práce 24 (26) 28 x 1 oko. 
Po 50 cm od začátku uzavřeme pro výstřih na levém okraji práce 1 x 12 ok a dále pak ještě v každé  
2. řadě 5 x 1 oko. Po 54 cm od začátku zbylá 4 oka uzavřeme. 
 
Pravý rukáv pleteme zrcadlově. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy matracovým 
stehem, uzavřeme raglánové švy, přičemž rukávy vsadíme do označených míst. U předních dílů 
nabereme ze spodních okrajů zakulacení a předních okrajů celkem 138 (146) 154 ok a pleteme 6 cm 
vzorem lemu, přičemž v pravém lemu vypracujeme po 3 cm 2 knoflíkové dírky takto: 90 (94) 98 ok 
uplést, 4 oka uzavřít, 20 (24) 28 ok uplést, 4 oka uzavřít, zbylá oka uplést, V následující řadě uzavřená oka 
nahradíme nově nahozenými oky. Pak oka volně uzavřeme. Okraje musí zůstat pružné, aby si lemy 
kolem zakulacení pěkně lehly. Úzké okraje na spodních okrajích mezi předním a zadním dílem 
uzavřeme matracovým stehem. 
 
Pro límec nabereme z výstřihu a horních úzkých okrajů lemů rovnoměrně 112 ok a pleteme 6 cm vzorem 
lemu, přičemž v pravém lemu po 3 cm vypracujeme 1 knoflíkovou dírku takto: 8 ok uplést, 4 oka uzavřít, 
zbývá oka uplést. V následující řadě uzavřená oka nahradíme nově nahozenými, pak oka volně 
uzavřeme. Našijeme knoflíky. 
 
Linker Ärmel = levý rukáv 
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