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Model č. 30 Dámský pulovr 
 
 
Velikost: 38/40, 42/44 (větší velikosti uvádíme 
v závorkách) 
 
Materiál:  
Daisy od Schoeller+Stahl 
44% polyakryl, 44% střižní vlna, 12% polyamid, 
délka návinu = cca. 55m/50g 
 
Spotřeba: 
barva č. 03 brombeer – 500g/550/g, 
jehlice č. 8  
Na háčkované květiny: zbytky vln 
Moonlight barva č. 8256 fuchsia 
La Ola Stripes barva č. 115 rot-orange 
 
Základní vzor č. 1: 
hl. žerzej: líc hladce a rub obr. 
Zkušební vzorek: 9 ok a 14 řad = 10x10cm 
 
Základní vzor č. 2: 
1 vzorek = 11 ok (12cm), *2 oka hladce splést,  
2 oka hl. splést, 1x nahodit, 1 oko hladce, 
1x nahodit, 1 oko hladce, 1x nahodit, 1 oko  
hladce, 1x nahodit, 2 oka hladce splést, 2 oka hladce  
splést * od * do * stále opakovat. Rubovou stranu pracujeme obrace 
 
Zdůrazněné ujímání: 
krajové oko, 1 oko hl., 2 oka hl. spleteme atd., 1 oko hl. sejmout, 1 oko hl., sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 oko hladce, krajové oko. 
  
Zadní díl: 
nabereme 46/50/ ok a 1 řadu pleteme obrace, dále pokračujeme vzorem č. 2 následovně: krajové 
oko, 0/2 oka hl./, 4x vzor, 0 /2 oka hl./, krajové oko. 6 řad pracujeme vzorem č. 2, dále pracujeme 
vzorem č. 1. V 7. řadě od začátku pletení ujímáme pro linii na obou stranách 1 oko zdůrazněnou 
ujímkou a v každé následující 6. řadě 2x1 oko. Dále v každé následující 8. řadě na obou stranách 
3x1 oko přidáme. V délce 35 /36/cm od začátku ujímáme průramky na obou stranách 2 oka a 
v každé následující 2. řadě 3 /4/x 1 oko zdůrazněnou ujímkou = 36 /38/ ok. V délce 55 /56/cm 
od začátku uzavřeme zbylá oka. 
 
Přední díl: 
pracujeme jako u zadního dílu, avšak 2 střední vzory pracujeme ještě 22 ř. a poté pracujeme 
po celé ploše vzor č. 1. Linii a průramky pracujeme jako u zadního dílu. V délce 40 /42/cm od 
začátku, označíme 2 středová oka krčního výstřihu a začneme přidávat krční výstřih: na obou 
stranách po 2 středových okách, 6 středových okách, 10 středových okách atd. V každé 2. řadě 
na rubové straně přidáváme vždy po 2 dalších okách = 52 /54/ ok. V celkové délce 55 /57/cm 
uzavřeme na obou stranách 9 ok nárameníků. Zbylých 34 ok dáme na pomocnou jehlici. 
 
Rukáv: 
nabereme 24 ok a 1. řadu pracujeme obrace, dále vzorem č. 2 následovně: krajové oko, 2x vzor, 
krajové oko. 30. a 22. řadu pracujeme bez přidávání. Dále přidáme v každé 8. řadě na obou 
stranách 4 /5/x 1 oko = 32 /34/ ok. V délce 43cm od začátku pracujeme vzorem č. 1, v délce 45cm 
ujímáme na obou stranách rukávovou kouli: 2 oka uzavřeme a v každé následující 2. řadě 9x1 
zdůrazněné ujímání. Dále ještě 1x2 /3/oka. V délce 60cm uzavřeme zbylých 6 ok. 
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Dokončení: 
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Švy sešijeme a vsadíme rukávy. Nabereme na 
kruhovou jehlici odpovídající velikosti 34 ok z pomocné jehlice předního výstřihu a 18 ok ze zadního 
krčního výstřihu = 52 ok. Pracujeme 8cm vzor č. 1. Poté oka volně uzavřeme. Háčkované květy 
přišijeme dle zvážení. Popis na háčkované květy je na modelu č. 29. 
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