Model č. 27 Dámský pulovr
Velikost: 38-40, větší velikosti uvádíme v závorkách
Materiál:
Wonderwool Glanzeffekt od Schoeller+Stahl
51% střižní vlna,49% polyakryl,
délka návinu = cca. 85m/50g
La Ola Fashion od Schoeller+Stahl
100% polyester, délka návinu = cca. 90m/50g
Spotřeba:
Wonderwool barva č. 109 granat – 500g
La Ola Fashion barva č. 303 weinrot – 50g
3 štrasové kameny, jehlice č.7, háček č.7
Základní vzor č.1:
hladký žerzej, líc hladce a rub obrace
zkušební vzorek: 13 ok a 17 řad = 10x10cm,
Pracujeme Wonderwool Glanz Effekt a La Ola Fashion
součastně.
Základní vzor č. 2:
pracujeme podle nákresu. Rubovou stranu pracujeme jak se jeví.
Nákres A – B: 1.-10. řada se stále opakuje
Nákres B – C: 1.-26. řada 3x opakovat, 27.-38. řada 1x plést, dále obrace
Zdůrazněné ujímání:
krajové oko, 1 oko hl., 1 oko na pomocnou jehlici před prací, 3 oka hl. spleteme, potom oko
z pomocné jehlice hl. atd., 3 oka na pomocnou jehlici za prací, 1 oko hl., potom 3 oka z pomocné
jehlice překřížit a splést, 1 oko hl., krajové oko.
Zadní díl:
nabereme 70 (76)ok Wonderwool Glanzeffekt a 1. řadu pracujeme hl., další řadu pracujeme takto:
krajové oko, 0 (3)oka hl., 1x A-B, 1x D-B, 1x D-E, 1x B-A, 0 (3) oka hl., krajové oko. V délce 32cm
od začátku ujímáme raglán. Označíme si toto místo a v každé 4. následující řadě ujímáme na obou
stranách 10 (11)x 2 oka zdůrazněnou ujímkou = 30 (32) ok. V délce 52cm oka uzavřeme.
Přední díl:
nabereme 71 (76)ok Wonderwool Glanzeffekt a 1. řadu pracujeme hl., další řadu pracujeme takto:
krajové oko, 0 (3)oka hl, 1x A-B, 1x B-C, 1x B-A 0 (3)oka hl., krajové oko. Raglán pracujeme
stejně jak u zadního dílu = 31 (33)ok. V délce 48cm uzavřeme pro krční výstřih 11 (13)středových
ok a v každé 2. následující řadě ještě 1x5, 1x3, 1x2 a 1x1 oko.
Rukáv:
nabereme 33 ok Wonderwool Glanzeffekt + La Ola Fashion a pracujeme 10cm základním vzorem
č. 1. Dále pracujeme s Wonderwool Glanzeffekt základní vzor č. 2, přičemž v 1. řadě rozděleně
přibereme 8 ok = 41 ok. Rozdělení: krajové oko, 1 oko obr., 1x D-B, 1x B-C, 1x B-D, 1 oko obr.,
krajové oko. Středový vzor pracujeme 1x, copy pracujeme dále. 10 řad od základního vzoru č. 1
rozšiřujeme rukávy, v každé následující 10. řadě 3x1 oko a v každé následující 6. řadě od základní
vzorku č. 1, 8x1 oko na obou stranách = 53 (57)ok. Tato přidání pracujeme vedle copu 2 oka
obr. 4 (6)ok hl. V celkové délce 64cm rukáv uzavřeme. Druhý rukáv pracuje stejně.
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Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a rukávy vsadíme na označené místo
raglánů, tj. 4 řady pod ujímáním. Nabereme na kruhovou jehlici 58ok krčního výstřihu a pracujeme
8cm Wonderwool Glanzeffekt + La Ola Fashion. Potom oka volně uzavřeme. Přízí La Ola Fashion
uháčkujeme 9 nopků: do řetízkového oka 6 dl. sloupků, které spojíme 1 řetízkovým okem.
Následovně přišijeme 3 nopky na přední díl a rukávy. 3 štrasové kamínky přišijeme do kosočtverců
na předním dílu.
Vysvětlivky:
= 1 oko hladce
= 1 oko obrace
= krajové oko
= 2 oka na pomocnou jehlici před prací, 1 oko hladce, oko z pomocné
jehlice hl.
= 1 oko na pomocnou jehlici za prací, 2 oka hl., oko z pomocné jehlice
hl.
= 1 oka na pomocnou jehlici před prací, 2 oka hl., oko z pomocné
jehlice hl.
= 2 oka na pomocnou jehlici za prací, 1 oko hl., oka z pomocné jehlice
hl.
= 2 oka na pomocnou jehlici za prací, 2 oko hl., oka z pomocné jehlice
hl.
= 3 oka na pomocnou jehlici před prací, 1 oko obr., oka z pomocné
jehlice hl.
= 1 oko na pomocnou jehlici za prací, 3 oko hl., oka z pomocné jehlice
obr.
= 4 oko na pomocnou jehlici za prací, 3 oko hl., oka z pomocné jehlice
3 oka hl. a 1 oko obr.
= těmito 3 oky pleteme přes 17 řad lícového žerzeje proužek. V
následující rubové řadě vpíchneme o 18 řad hlouběji a upleteme 1 oko
hladce, pak spleteme 3 oka proužku hladce, opět vpíchneme o 18 řad
hlouběji a upleteme 1 oko hlace. Dále pleteme podle vzoru.
= 1 oko obrace, pak vpíchneme do příčné nitě vedle již upleteného oka
o 3 řady hlouběji a upleteme 1 oko hladce, 1 oko hladce anglicky – tj.
za zadní nit a 1 oko hladce. Tyto 3 oka pleteme lícovým žerzejem 15
řad a pak oka anglicky hladce spleteme. V následující rubové řadě tato
spletená oka spleteme s následujícím okem hladce anglicky.
V následujících řadách se toto oko plete rubovým žerzejem.
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