Model č. 33 Dámský pulovr
Velikost: 36, 38/40, 42 (větší velikosti uvádíme
v závorkách)
Materiál:
Odessa od Schoeller+Stahl
51% střižní vlna,49% polyakryl,
délka návinu = cca. 85m/50g
Spotřeba:
barva č. 210 brombeer – 500/500,550/g
1 kus kožešinového pruhu, jehlice č. 7 a č. 8
Pružný vzor:
1 oko hl., 1 oko obr., jehlice č. 7
Základní vzor:
hladký žerzej, líc hladce a rub obrace
Zkušební vzorek:13 ok a 18 řad = 10x10cm,
jehlice č. 8
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.
Zdůrazněné přidávání:
krajové oko, 1 oko hl., 1 oko z příčné nitě kříženě nabrat atd., 1 oko z příčné hladké nitě křížem
nabrat, 1 oko hl., krajové oko.
Pracovní postup:
zadní díl, přední díl a rukávy pracujeme v celku: nabereme 57/63,69/ ok a pracujeme 15cm pružný
vzor. Dále pracujeme základní vzor. Pro rozšíření stran pracujeme takto: v každé 10. řadě na obou
stranách přidáme 3x1 oko a v každé následující 2. řadě na obou stranách 6x1 oko, zdůrazněné
přidávání = 75/81,87/ ok. Potom na obou stranách 1x 36/33,30/ ok najednou nabereme (jako
na začátku) = 147 ok. Po 40cm od pružného vzoru uzavřeme 27 středových ok. Každou půlku
pracujeme samostatně. Upleteme 2cm rovně (linie nárameníku), dále pro přední V-výstřih
přidáváme v každé 2. řadě 13x1 oko. Nyní pracujeme opět na všech okách dále, přičemž v 1. řadě
uprostřed přidáme 1 oko. Ujímání pro rukávy, skosení na stranách a pružný vzor pracujeme stejně
jako u zadního dílu. V celkové délce 114cm oka volně uzavřeme. Na rukávech nabereme rozděleně
41 ok a pracujeme pružný vzor. V každé 8. řadě na obou stranách ujímáme 3x1 oko zdůrazněným
ujímáním. Po 20cm pružného vzoru oka volně uzavřeme.
Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Švy sešijeme zadním stehem. Límec pracujeme
pružným vzorem na jehlicích č. 8. Tedy volněji než patenty na rukávech.
Nabereme 13 ok a pracujeme v následujícím rozdělení: krajové oko, * 1 oko hl., 1 oko obr., *
1 oko hl., krajové oko. Od * do* stále opakujeme. V každé 2. řadě na obou stranách 10x1 oko
přidat (zdůrazněné přidávání) = 33 ok. 43 cm pracujeme rovně, poté v každé 2. řadě na obou
stranách 10x1 oko ujmout (zdůrazněné ujímání) = 13 ok, které uzavřeme. Úzké strany k sobě
přišijeme a uprostřed lehce stáhneme (uprostřed vpředu). Límec přišijeme zadním stehem lehce
k výstřihu. Upleteme na 4 okách 5cm proužek, který přišijeme uprostřed výstřihu přes nařasení .
Jedem konec přišijeme pod límec a druhý zevnitř krčního výstřihu. Na okraj límce přiháčkujeme
háčkem č. 6 kožešinový pásek kr. sloupkem ve vzdálenosti cca. 2cm. Volně přiháčkovat.
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