Model č. 1 Dámský svetr (model vlevo)
Velikost: 36 (38/40, 42), údaje pro větší velikosti
uvádíme v závorce. Je-li pouze jeden údaj,platí pro
všechny velikosti.
Materiál a spotřeba:
Big Ball od Schoeller+Stahl
100% polyakryl, délka návinu = cca. 180m/200g
barva 11 eis - 600g
Wonderwool od Schoeller+Stahl
51% střižní vlna, 49% polyakryl, délka návinu = cca.
85m/50g
barva 10 natur - 50g
jehlice č.10,12 a háček č.6
Pružný vzor:
1 oko hl., 1 oko obr. na jehl. č. 10, zkušební vzorek:
9 ok a 10 ř. = 10x10cm.
Základní vzor:
líc hl., rub obr. na jehl. č. 12, zkušební vzorek: 7 ok
a 9 ř. = 10x10cm.
Postup:
model se plete příčně od levého rukávu, nabereme 19 ok a pleteme 10cm pružný vzor, dále
pleteme základní vzor. Označíme si středové oko a na obě strany v každé 8 ř. rozpleteme z příčné
nitě 6x1 oko = 31 ok. na rozšíření. Dále pokračujeme až do délky 42 (40, 38)cm od pružného
vzoru, kde na obou stranách přibereme 1 oko a v každé 2. řadě 3x1 oko následovně. Kr. oko, 1 oko
hl., 1 oko z příčné nitě, dále pleteme hladce a řadu končíme 1 oko hl. z příčné nitě, 1 oko hl.
a kr. oko =39 ok. Po 50 (48, 46)cm přidáme na obou stranách 1x12 (13, 14)ok = 63 (65, 67)ok.
Krční výstřih tvoříme v délce 72cm. Uzavřeme středové oko a pleteme zadní díl (pravou stranu)
18 cm rovně. Poté necháme 31 (32, 33) ok na jehlici bez pletení a pleteme levou stranu 31 (32,
33)ok. Na pravé pracovní straně ujímáme pro krční výstřih v každé 2. ř. 1x3, 1x2 a 1x1 oko.
V 81cm máme ½ krčního výstřihu hotovou a opět přidáváme v každé 2. ř. 1x1,1x2 a 1x3 oka.
Po 90cm máme krční výstřih hotový. Nyní pleteme již na všech okách, přičemž nabíráme opět
z příčné nitě středové oko. Druhou stranu pleteme stejně s tím rozdílem, že u středového oka
ujímáme. Kr. oko, hl. před středovým okem 2 oka spleteme hl., středové oko, 1 oko sejmeme,
1 oko hl. a sejmuté oko přes ně přetáhnout. V délce 162cm oka volně uzavřeme.
Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Boční švy sešijeme, nabereme 40 ok krčního
výstřihu a pleteme 11cm pružný vzor, oka volně uzavřeme. U spodního dílu nabereme 76 (84, 90)
ok a pleteme 10cm pružný vzor a volně uzavřeme.
Sněhovou vločku uháčkujeme z vlny Wonderwool podle nákresu 6x. Motiv přišijeme jemnou nití
na přední díl. Špičky vločky vypneme a přišpendlíme. Uháčkujeme nopky (do 1 řet. oka 5x dlouhý
sloupek a sháčkujeme). Nopky připevníme libovolně mezi špičky vločky.

model_01.doc

strana 1

Vysvětlivky:
MS

= střed
= nahodit
= dlouhý sloupek
= 3x nahazovaný dlouhý sloupek
= krátký sloupek
= řetízkové oko
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