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léto 2012: 14 – Dámský letní zavinovací 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 15 gras 100 (150) 150g, barva 131 türkis 150 (200) 200g, barva 132 usambara 100 (150) 150 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace barvu türkis na jehlicích č. 3,5, přičemž začínáme a končíme vždy 1 krajovým 
okem, 1 hladce, 2 obrace, 2 hladce 
 
Vzor lemů:  
Vroubek (líc i rub hladce) barvu türkis na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 19 ok a 25 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách se 
oka pletou tak, jak se jeví, nahození obrace. 
1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 82 (90) 98 ok a pleteme 8 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, 
přičemž pro vel. 36 a 38/40 ujmeme v 1. adě 1 oko, pro vel. 42 přidáme v 1. řadě 1 oko = 81 (89) 
99 ok a oka rozdělme následovně: 0 (1) 0 oko lícový žerzej, začínáme oky před opakováním vzoru, 
12 (13) 15 x MS, končíme oky za opakováním vzoru, 0 (1) 0 oko lícový žerzej, krajové oko. 
Po 40 (41) 42 cm od začátku uzavřeme oboustranně pro průramek 3 oka a dále pak ještě v každé 
další 2. řadě 1 x 2 a 3 (5) 8 x 1 oko. Po 60 (61) 62 cm od začátku zbylých 65 (69) 73 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 82 (90) 98 ok barvou türkis a pleteme 8 cm vzorem lemu, přičemž v poslední rubové 
řadě pleteme přes prvních 69 (77) 85 ok barvou gras a přes zbylých 13 ok brvou usambara. 
V následující řadě 13 ok barvou usambara odložíme a nejdřív pleteme přes 69 (77) 85 ok barvou 
gras přední díl základním vzorem dál, přičemž pro vel. 38/40 1 oko ujmeme a pro vel. 42 2 oka 
přidáme = 69 (76) 87 ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, začínáme okem před 
opakováním vzoru, 10 (11) 13 x MS, končíme 6 oky za opakování vzoru, 0 (1) 0 lícový žerzej, krajové 
oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme v každé 2. řadě na pravém okraji práce 6 (13) 30 x 1 a dále pak 
střídavě v každé 2. a 4. řadě ještě 39 (35) 24 x 1 oko. Současně po 40 (41) 42 cm od začátku 
pleteme průramek na levém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Po 60 (61) 62 cm od začátku 
zbylých 16 (18) 20 ok náramenice uzavřeme. 
Nyní pleteme přes odložených 13 ok barvou usambara a k nim přidáme nově nahozených 56 (63) 
74 ok = 69 (76) 87 ok. Postranní tvarování pleteme na levém okraji práce stejně jako u pravého 
předního dílu. Současně po 40 (41) 42 cm od začátku pleteme průramek na pravém okraji práce 
stejně jako u zadního dílu. Po 60 (61) 62 cm od začátku zbylých 16 (18) 20 ok náramenice 
uzavřeme. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 46 (50) 54 ok barvou türkis a pleteme 8 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem barvou usambara, přičemž v 1. řadě pro vel. 36 1 oko ujmout, pro vel. 38/40 1 
oko přidáme a pro vel. 42 3 oka přidáme = 45 (51) 57 ok a oka rozdělíme takto: krajové oko, 
začínáme oky před opakováním vzoru, 6 (7) 8 x MS končíme oky za opakováním vzoru, krajové oko. 
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Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 6 x 1 oko = 57 (63) 69 ok. Po 30 cm 
od začátku uzavřeme pro rukávovou kouli oboustranně 3 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 
oboustranně 2 x 2, 5 x 1 a v každé 4. řadě 3 x1 oko, dále pak v každé 2. řadě oboustranně 2 x1 
a 2 x 2 (3) 4 oka. Po 45 cm od začátku zbylých 15 (17) 19 ok uzavřeme. 
Pravý rukáv pleteme stejně základním vzorem, barvou gras. 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní šev matracovým stehem. Levý přední díl našijeme 
zevnitř. Ze zkosení předních dílů a zadního výstřihu nabereme rovnoměrně 240 (244) 248 ok barvou 
türkis a pleteme 1 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
  
 


