Model č. 20 Dámský pulovr
Velikost: 36/38, velikost 42/44 uvádíme v závorkách
Materiál:
Fabia od Schoeller+Stahl
56% polyamid, 44% polyacryl,
délka návinu = ca 51m/25g
Spotřeba:
barva č. 10 natur – 300 (325)g,
jehlice č. 8, háček č.6, 1m krajkové lemovky
5-6cm široké
Základní vzor č. 1:
hl. žerzej: líc hladce a rub obr.
Zkušební vzorek: 10 ok a 14 ř. = 10x10cm
Základní vzor č. 2:
1. řada 1 kr. sloupek *3 řetízková oka, do 3.
řetízkového oka 1 kr. sloupek* *3 řetízková oka 1 kr.
sloupek*
od * do * opakujeme. V každé řadě střídáme.
Zkušební vzorek: 18 ok (= 4,5 oblouku) a 9 řad = 10x10cm
Zadní díl:
nabereme 6 ok a pracujeme rubovou stranu. Dále pokračujeme vzorem č. 1 a v 1. a 3. řadě
na hladké straně přidáme 2x4 (2x5)ok a v každé 2. řadě 6x5 (6x6)ok = 44 (52)ok. Dále v každé
následující 8. řadě na obou stranách 2x1 oko ujmout = 40 (48)ok. Dále v každé následující 6. řadě
3x1 oko přidat = 46 (54)ok. V celkové délce 44cm uzavíráme na obou stranách průramky tj. 3 oka
a v každé 2. řadě na obou stranách 1x2 a 1x1 oko = 34 (42)ok. V délce 64cm od začátku uzavřeme
zbylá oka.
Horní přední díl:
nabereme 40 (48)ok a pracujeme vzorem č. 1. Ve 3. řadě pracujeme V – výstřih, kde uzavřeme
2 oka uprostřed pleteniny a ujímáme každou 4. řadu na straně 3x1 oko a u V – výstřihu 8x1 oko
ujmout. Součastně v každé 6. řadě na boční straně 3x1 oko přidat. Po 12cm od začátku tvoříme
průramky jako u zadního dílu. V délce 32cm uzavřeme 8 (11)ok pro náramenice.
Dolní přední díl:
pracujeme na spodní část pleteného předního dílu. 1 ř. kr. sloupek, přičemž do 1.oka 1 kr. sloupek*
do 2. oka 2 kr. sloupky, do 3. a 4. oka 1 kr. sloupek* takto pracujeme od * do * = 52 (64) kr.
sloupků. Ještě jednu řadu kr. sloupků a dále vzor č. 2 následovně: 1 kr. sloupek 3 řetízková oka
do 3 kr. sloupku = 17 (21) oblouků. Pracujeme podle nákresu, ujímání a přidávání je značené. 11.16. řada se pracuje jako 9. a 10. řada. V délce 18cm háčkovaného dílu = 16 řad tvoříme zkosení
na levé pracovní straně podle nákresu 17. až 20. řada. V celkové délce 32cm háčkovaného dílu
ukončíme.
Rukáv:
uháčkujeme 34 (40) řetízkových ok a pracujeme 2 řady kr. sloupků, dále vzorem č. 2 = 11 (13)
oblouků. Pro boční rozšíření v každé 8. řadě na obou stranách 3x2 oka přibereme až máme 14 (16)
oblouků. V délce 42cm od začátku ujímáme rukávovou kouli. V každé řadě 4x2 oka ujmout jak je to
v nákresu řady 2 a 3. Dále 4. řadu háčkujeme bez ujímání, dále ještě v každé řadě na obou
stranách 7x2 oka ujmout. V celkové délce 60-ti cm ukončíme.
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Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme nárameníky, vsadíme rukávy a sešijeme
švy. Výstřih obháčkujeme volně 1 ř. kr. sloupků a 2 ř. pracujeme následovně: *1 kr. sloupek, 9x dl.
sloupek 2x nahozený, 1 řetízkové oko, které upevníme do 4. očka pod řadou, 3 kr. sloupek
vynecháme* a 1 kr. sloupek. Od * do* opakujeme.
Vysvětlivky:
= řetízkové oko
= dlouhý sloupek
= 2x nahozený dlouhý sloupek
= krátký sloupek
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