Model č. 36 Zavinovací dámský svetr
Velikost: 38-46, větší velikosti jsou uvedeny
v závorkách
Materiál:
Klassik mit Teflon od Schoeller+Stahl
60% střižní vlna superwash, 40% polyakryl,
délka návinu = cca. 140m/50g
Cookie od Schoeller+Stahl
42% polyamid, 41% polyester, 17% polyakryl
délka návinu = ca. 73m/50g
Spotřeba:
Klasik barva č. 02 schwarz – 400/450,500/g,
Cookie barva č.06 schwarz – 150/200,20/g,
jehlice č. 7 a 4, černá saténová mašle 2,5cm široká
a 250/260,270/cm dlouhá
Základní vzor č. 1:
Cookie: líc hladce, rub hladce
Zkušební vzorek: 11 ok a 22 řad = 10x10cm,
jehlice č. 7
Základní vzor č. 2:
Klassik:pracujeme podle nákresu.
Zkušební vzorek: 22 ok a 29 řad = 10x10cm,
Jehlice č. 4
1.-8. řada se opakují, 1 vzor = 10 ok rubové řady se pracují jak se nám jeví. Nahozená oka
na rubu pleteme obrace.
Pracovní postup:
svetr se pracuje ze dvou dílů od rukávu. Nabereme 32 ok přízí Cookie a pracujeme 12cm vzorem
č. 1, dále vzorem č. 2 přízí Klassik, přičemž v 1. řadě z každého oka kromě oka krajového
rozpleteme 2 oka (1 oko hl. a křížením upleteme z toho samého oka ještě jedno) = 62 ok,
pracujeme následovně: krajové oko, 6x vzor, krajové oko. Pro rozšíření přidáváme na obou
stranách 1 oko v 18. (12. a 6.) řadě, dále ještě v následující 6. řadě 3x1 oko, v každé 4. řadě 12x1
a v každé následující 2. řadě 11x1 a 1x2 oka. Dále přidáváme na obou stranách 60/64,68/ ok =
240/248,256/ ok. Přibraná oka následují vzor. V délce 63cm od začátku rozdělíme práci na polovinu
a pracujeme nejdříve pravou stranu = 120/124,128/ ok zadního dílu. Pro krční výstřih uzavřeme
v každé 2. řadě na levé pracovní straně 4x1 oko 116/120,124/ ok. V délce 72cm od začátku oka
dáme na pomocnou jehlici. Nyní pracujeme levou stranu = 120/124,128ú ok předního dílu.
Pro výstřih na pravé pracovní straně uzavíráme v každé 2. řadě 1x8, 1x6, 13x4, 3x3, 5x2 a 3x1
oko. V celkové délce 83cm od začátku uzavřeme 32/36,40/ zbylých ok.
Druhý díl pracujeme stejně.
Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Neuzavřená oka zadních dílů k sobě přišijeme.
Sešijeme boční švy, přičemž na pravé straně ve výšce linie necháme 2,5cm rozparek na pásek.
Límec pracujeme přízí Cookie, nabereme 3 oka a pracujeme vzorem č. 1. Na pravé straně v každé
2. řadě 5x1, v každé 4. řadě 10x1, v každé 6. řadě 6x1 oko přibereme = 24 ok. Pracujeme dále
rovně. V délce 53cm od začátku máme polovinu límce. Druhou stranu pracujeme stejně. Rovná
strana je levá strana. Límec přišijeme rovnou stranou k přednímu i zadnímu dílu. Saténovou mašli
rozstřihneme a přišijeme 1x do rozparku.
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Vysvětlivky:
= 1 oko hladce
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= 1 oko obrace
= krajové oko
= nahodit
= 2 oka spleteme
hladce
= 1 oko hladce
sejmout, 1 oko hl.
a sejmuté přes ně
přetáhnout
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