Model č. 11 Dámský pulovr

Velikost: 36 (38/40, 42)
Materiál :
Big Ball Uni und Melangen od Schoeller+Stahl
100% polyakryl, délka návinu = ca 180m/200g
Spotřeba :
barva č. 104 braunmeliert - 600g
Jehlice č. 10 a 12, cca. 57cm péřová lemovka (Prym
art. 918361)
Pružný vzor:
1 oko hl., 1 oko obr. na jehl. č. 10
Základní vzor:
Pracujeme podle nákresu, 1. – 8. řada se opakuje,
rubovou stranu pracujeme jak se nám jeví.
Zadní díl:
Nabereme 36 (40, 44)ok a 1. řadu upleteme obr. Dále
pracujeme podle nákresu: kr. oko, 2 (4, 6)ok hl.,
1x od A-D, 2 (4, 6)ok hl.,kr. oko. Pro tvarování linie ujímáme na obou stranách v 5 (5, 7)ř. 1 oko
a v každé 4. ř. 2x1 oko. Dále v každé 4.ř. 3x1 oko přidáme. V délce 37 (38, 39)cm ujímáme
průramky v každé 2. (3, 4) ř. 5x1 oko = 30 (32, 34)ok. Po dokončení ujímání pracujeme
následovně: kr. oko, 1 hl., 1 obr., atd., 1 obr., 1 hl., kr. oko. V 54 (56, 58)cm tvoříme krč. výstřih.
12 střed. ok uzavřeme a na každé straně 1x2 oka uzavřeme. V délce 56 (58, 60)cm uzavřeme
nárameníky = 7 (8, 9) ok.
Přední díl:
Pracujeme jako zadní díl, krční výstřih tvoříme v délce 46 (48, 50)cm, uzavřeme 6 středových ok
a na obou stranách v každé 2. ř. 1x2 a 3x1 oko. V délce 56 (58, 60)cm uzavřeme nárameníky = 7
(8, 9)ok.
Rukáv:
Nabereme 22 ok 1. ř. pleteme obr., dále podle nákresu: kr. oko, 1 hl., 1x od B – C, 1 hl., kr. oko.
V každé 12 ř. na obou stranách 2x1 oko (10. ř. 3x1, 8. ř. 4x1) oko přidáme = 26 (28, 30) ok.
V délce 43 cm ujímáme rukávovou kouli z obou stran, 2 oka v každé 2. ř., 6x1 oko a 1x2 (3, 4)
oka, v 60cm uzavřeme zbývajících 6 ok.
Dokončení:
Díly sešijeme, nabereme 46 ok krčního výstřihu a pracujeme 25cm pružný vzor. Poté oka volně
uzavřeme, rolák přehneme a na spodní stranu přišijeme péřovou lemovku.
Upozornění:
Péřová lemovka se nesmí prát, před praním odpárat.
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Vysvětlivky:
= 1 oko hl.
= 1 oko obr.
= 2 oka na pomocnou jehlici před prací, 2 oka hl., oka z pomocné jehlice
= 2 oka na pomocnou jehlici za prací, 2 oka hl., oka z pomocné jehlice
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