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Model 6 Dámský pletený letní svetřík 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce.  
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Veneta  
100% bavlna 
Délka návinu = ca. 
65 m / 50 g 

01 weiß 
 
 

400 g 
8 klubek 
 

450 g 
9 klubek 

 
Jehlice: jehlice č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 8. 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce10 ok a 15 řad = 10 x 10 cm). 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 8. 
 
Základní vzor 2: na jehlicích č. 8. 
Strukturální vzor: počet ok dělitelný 10 + 2 krajová oka. 

1. řada: krajové oko, * 1 nahodit, 1 hladce *, končíme krajovým okem; 
2. řada: krajové oko, hladce, přičemž nahozená oka necháme spadnout a oko vytáhneme do 

délky, krajové oko; 
3. řada: stejně jako 1. řada; 
4. řada: krajové oko, 1 obrace, * 5 ok sejmout obrace, přičemž nahození necháme spadnout z 

jehlice. Pak těchto 5 ok splést obrace, ale oka nenecháme sklouznout z jehlice, nahodíme 1 
oko a ze spletených ok rozpleteme ještě 1 oko obrace, pak ještě 1 x opakujeme, pak oka 
teprve necháme sklouznout z jehlice, od * stále opakujeme, končíme 1 obrace, krajové oko; 

5. řada: stejně jako 1. řada; 
6. řada: stejně jako 2. řada; 
7. - 10. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
11. řada: krajové oko, 1 hladce, * 1 nahodit, 3 hladce, pak 1. oko přetáhnout přes následující 2 

oka *, končíme 2 hladce, krajové oko; 
12. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
13. řada: krajové oko, 3 hladce, * 1 nahodit, 3 hladce, pak 1. oko přetáhnout přes následující 2 

oka*, končíme krajové oko; 
14. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
15. řada: krajové oko, 2 hladce, * 1 nahodit, 3 hladce, pak 1. oko přetáhnout přes následující 2 

oka*, končíme 1 hladce, krajové oko; 
16. řada: krajové oko, obrace, krajové oko;  
17. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
18. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
19. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
20. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
21. řada: krajové oko, 1 hladce, * 1 nahodit, 1 hladce, krajové oko; 
22. řada: krajové oko, hladce, přičemž nahozená oka necháme spadnout a oko vytáhneme do 

délky, krajové oko. 
Vzor mezi * stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést. 
Levý okraj práce: 2 přehozeně splést (1. oko sejmout hladce, další oko uplést hladce a sejmuté oko přes 
ně přetáhnout), krajové oko. 
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Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 46 (54) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 řady (= 2 vroubky) vzorem lemu, dále 
pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení ok: 

Pro vel. 36/38: po krajovém oku pleteme ještě 1 oko lícovým žerzejem dále podle popisu, na 
levém okraji práce před krajovým okem také pleteme ještě 1 oko lícovým žerzejem. 
Pro vel. 40/42 pleteme přesně podle popisu. 

Pleteme 1 x 1. – 22. řadu, dále pokračujeme základním vzorem 1. 
Pro průramky po 36 (38) cm od začátku ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně 4 (6) x 1 oko 
= 38 (42) ok. Po 56 (58) cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 46 (54) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 řady (= 2 vroubky) vzorem lemu, dále 
pokračujeme základním vzorem v tomto rozdělení ok: 

Pro vel. 36/38: po krajovém oku pleteme ještě 1 oko lícovým žerzejem dále podle popisu, na 
levém okraji práce před krajovým okem také pleteme ještě 1 oko lícovým žerzejem. 
Pro vel. 40/42 pleteme přesně podle popisu. 

Pleteme 1 x 1. – 22. řadu, dále pokračujeme základním vzorem 1. 
 
Pro výstřih po 28 (30) cm od začátku prostřední 4 oka křížíme následovně: 2 oka na pomocnou jehlici 
před práci, 2 hladce, pak oka z pomocné jehlice uplést hladce. Pak práci uprostřed rozdělíme a od 
následující rubové řady obě strany dokončíme odděleně. 
 
Pro tvarování výstřihu ujímáme zdůrazněně na vnitřním okraji v každé 4. řadě ještě 9 x 1 oko. 
Současně pro průramky po 36 (38) cm od začátku ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě na vnějším 
okraji 4 (6) x 1 oko. Po 56 (58) cm od začátku zbylých 10 (12) ok náramenic uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 24 ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 řady (= 2 vroubky) vzorem lemu, dále pokračujeme 
základním vzorem 2, přičemž před, resp. za krajovým okem pleteme ještě 1 oko lícovým žerzejem. 
Pleteme 1 x 1. – 22. řadu, pak opakujeme ještě 19. – 22. řadu 7 x. Následně pleteme základním vzorem 1 
dál. Po lemu pleteme 20 (2) řady bez přidávání, pak přidáváme pro postranní rozšíření v každé 10. řadě 
oboustranně 3 (5) x 1 oko. Přidaná oka pleteme lícovým žerzejem = 30 (34) ok. 
 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 44 cm od začátku oboustranně 2 oka, dále pak ujímáme zdůrazněně 
v každé 4. řadě oboustranně 2 x 1 a v každé 2. řadě ještě 8 x 1 oko. Po 60 cm od začátku zbylých 6 (10) 
ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy, vsadíme rukávy, 
sešijeme postranní a rukávové švy. 
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