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léto 2012: 11 - Dlouhý pletený svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Limone značky Schoeller + Stahl 
100% bavlna mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 29 orange 100 g, barva 109 barbie 100 g, barva 113 vitamin 100 g, barva 140 ultramarin 100 g, 
barva 73 natur 50g, barva 100 gelb 50 g, barva 144 anthrazit 50 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 21 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Vzor lemů: 
Dvojité lemy lícovým žerzejem (4 případně 1 cm lícový žerzej, 1 řada obrace přehyb, 4 případně 1 cm 
lícový žerzej.) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4. 
 
Sled proužků základní vzor: 
14 řad orange, 12 řad barbie, po 2 řadách anthrazit, natur, anthrazit, natur, gelb, natur, gelb, 14 řad 
ultramarin, 14 řad vitamin, 10 řad orange, po 2 řadách natur, barbie, natur, barbie, natur, anthrazit, 
natur, anthrazit, 10 řad ultramarin, 12 řad gelb, 18 řad barbie, po 2 řadách anthrazit, natur, anthrazit, 
natur, orange, natur, orange, natur, 14 řad ultramarin, 12 řad orange, zbytek řad vitamin. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést. Levý okraj práce: 1 hladce sejmout, 
1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 104 (112) 120 ok barvou vitamin a pleteme dvojitý lem 4 cm podle popisu lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem podle sledu proužků. Po 21 (22) 23 cm od přehybu ujímáme 
zdůrazněně pro boky oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 8. řadě oboustranně 4 x 1 oko = 94 
(102) 110 ok. Po 37 (38) 39 cm od přehybu přidáváme pro postranní tvarování oboustranně 1 oko a dále 
pak ještě v každé 2. řad 14 x 1 a 4 x 2 oka = 140 (148) 156 ok. Pak pleteme pro průramky přes 16 cm 
rovně dál. 
Po 66 (68) 70 cm od přehybu ujímáme pro náramenice v každé 2. řadě oboustranně 8 x 6 (4 x 7 a 4 x 6) 
8 x 7 ok. Po 72 (74) 76 cm od přehybu zbylých 44 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih rozdělíme práci uprostřed po 47 (49) 51 cm 
od přehybu a obě strany dopleteme odděleně. Pro V výstřih ujímáme zdůrazněně střídavě v každé 
2. a 4. řadě na vnitřním okraji 22 x 1 oko. Současně po 66 (68) 70 cm od přehybu pleteme náramenice 
stejně jako u zadního dílu. Celková délka dílu je 72 (74) 76 cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
Uzavřeme postranní šev přes 50 (52) 54 cm od přehybu. Pro průramek necháme 16 cm otevřených. 
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Pro krční lem nabereme rovnoměrně z krčního výstřihu z vnější strany barvou orange 174 ok a pleteme 
1 cm barvou orange a 1 cm barvou barbie vzorem lemu, přičemž v každé 2. kruhové řadě ujímáme 
na předním středu 1 oko. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Pro lemy průramků nabereme rovnoměrně po 90 okách barvou gelb a pleteme dvojité lemy v šířce 
1 cm. Dvojité lemy u předních i zadního dílu a na průramcích přehneme dovnitř a přišijeme. 
 
 


