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Model 17 Dámský svetr 
 
Pro vel. 36-40 = údaje před závorkou, pro vel. 42-46 = údaje v závorce. Pokud je uveden pouze jeden 
údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36-40 42-46 
Estra 
34% bavlna 
34% polyakryl 
22% viskóza 
10% len 
Délka návinu = ca. 125 m / 50 g 

07 meer 
 
 

350 g 
7 klubek 
 

400 g 
8 klubek 

 
Jehlice: jehlice č. 4 + 4,5, krátká kruhová jehlice č. 4, háček č. 4,5. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 24 ok a 26 řad = 10 x 10 cm, měřeno v lehce nataženém stavu) 2 hladce, 2 
obrace na jehlicích č. 4. 
 
Základní vzor: (vzorek práce ca. 12 ok a 28 řad = 10 x 10 cm, měřeno v lehce nataženém stavu) Patent, 
volně pleteno na jehlicích č. 4,5. 

1. řada (lícová): krajové oko, * 1 oko sejmout obrace s nahozením, 1 hladce* krajové oko; 
2. řada (rubová): krajové oko, * 1 oko sejmout obrace s nahozením, 1 oko splést s nahozením 

předchozí řady hladce*, krajové oko. 
Pleteme 1 x 1. a 2. řadu, pak stále opakujeme 2. řadu. 
 
Pracovní postup: 
 
Svetřík pleteme v jednom díle napříč, začínáme u levého rukávu. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 102 ok na jehlicích č 4 a pleteme vzorem lemu 4 cm. Pak pokračujeme na jehlicích č. 4,5 
základním vzorem dál, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 32 ok = 134 ok. 
 
Pro výstřih práci po 33 cm od začátku rozdělíme. Přes pravých 67 ok zadního dílu dál. Zbylých 67 ok 
odložíme. Přes 26 cm pleteme rovně dál. Pak oka odložíme. Nyní pleteme přes levých 67 ok předního 
dílu dál. V 1. řadě na pravém okraji práce uzavřeme 6 ok, 26 cm pleteme rovně dál a v poslední 
rubové řadě na konci řady opět nově nahodíme 6 ok. 
 
Pleteme dále rovně přes všechna oka. Po 86 cm od začátku rovnoměrně ujímáme 3 ok a pak pleteme 
na jehlicích č. 4 vzorem lemu 4 cm. Pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy přes 
16 (12) cm matracovým stehem. Výstřih obháčkujeme 1 kruhovou řadou krátkých a račích sloupků. 
 
Lem:  
Ze spodního okraje předního a zadního dílu nabereme 240 (280) ok na jehlice č. 4. V 1. kruhové řadě 
pleteme obrace, dále pak pleteme vzorem lemu, přičemž na postranních švech si označíme vždy 
2 oka hladce. Pak v každé 2. kruhové řadě 1. z označených ok spleteme hladce s okem předchozím 
a 2. označené oko spleteme s okem následujícím přehozeně (= sejmout hladce, 1 hladce a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout). 
 
Po 8 cm vzorem lemu oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. Okraj musí zůstat pružný. 
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