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Model 24 Dlouhý svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 42/44 = údaje  
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Big Ball Soft značky Schoeller + Stahl 
67% polyakryl, 14% vlna, 10% polyester, délka návinu = ca. 600 m / 200 g 
Barva 16 traube 200 (400) 400 g 
 
Jehlice :jehlice č.  6, 7 a 8 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 9 ok a 14 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 8  
 
Základní vzor 2: 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 8. Prázdná okénka nemají žádný význam, slouží pouze k lepší 
přehlednosti rozkresu. Jsou znázorněny pouze lícové řady, v rubových řadách se pletou všechna oka  
i nahození obrace. 
1. – 12. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
 
Horní díl se plete napříč. Začínáme u levého rukávu.  
Začneme na 30 ok a pleteme vzorem lemu. Po 20 cm od začátku pokračujeme základním vzorem, 
přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 5 ok = 35 ok. Oka rozdělíme takto: krajové oko, 8 hladce, 1 × MS 
podle rozkresu (=17 ok), 8 hladce, krajové oko. 
Pro postranní tvarování přidáváme v každé 10. řadě z obou stran vedle vzoru = MS 6 × 1 oko. Současně 
přidáváme na vnějším okraji oboustranně 9 ok takto: poprvé v 21. (17.) 15. řadě od lemu, pak ještě  
v každé 4. řadě 5 × 1 oko a v každé 2. řadě 1 × 3 oka = 65 ok. 
Po 66 cm od začátku rozdělíme práci uprostřed. Přes pravých 32 ok pleteme ještě 9 cm rovně, přičemž 
přes všechna oka pleteme lícovým žerzejem, pak jsme dosáhli zadního středu a zbylých 13 ok odložíme. 
Pak pleteme přes zbylých 33 ok dál, pro výstřih uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 1 × 5, 
1 × 4, 3 × 3 a 2 × 1 oko. Po 75 cm od začátku jsme tak dosáhli předního středu a oka odložíme. 
Pak upleteme pravou polovinu horního dílu zrcadlově. Sešijeme šev na předním a zadním středu 
pletacím stehem. 
Na spodním okraji předního a zadního dílu odměříme prostředních 36 (40) 44 cm.  
Pro sukňový díl nabereme ze spodního okraje zadního dílu rovnoměrně 38 (42) 46 ok a pleteme 5 cm 
vzorem lemu, následně pleteme základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 2 oka   
= 40 (44) 48 ok. Oka rozdělíme takto: krajové oko, 2 (4) 6 hladce, 2 × MS, 2 (4) 6 hladce, krajové oko.  
Pro postranní tvarování přidáváme v každé 10. řadě oboustranně 6 × 1 oko vedle krajového oka  
a 1 oka hladce . = 52 (56) 60 ok. Po 45 cm od pasu všechna oka uzavřeme. 
U předního dílu dopleteme sukňový díl stejně. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme, navlhčíme a necháme uschnout, sešijeme postranní švy. 
Pro lem nabereme z krčního výstřihu rovnoměrně 64 ok na jehlice č. 7 a pleteme cca 30 vzorem lemu, 
pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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Model 25 Taška 
 
Velikost: ca. 40 × 30 cm (bez držadla) 
 
Materiál: Maxima značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 35 m / 50 g 
Barva 104 lila 600 g 
 
Jehlice: jehlice č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok a 11 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 10  
 
Pracovní postup:  
Začneme na 48 ok a pleteme základní vzor v kruhových řadách. Pro zkosení na dně tašky přidáváme 
takto: 1 hladce, 1 oko anglicky hladce přidat z příčné nitě, 22 hladce, 1 oko přidat anglicky hladce z 
příčné nitě, 2 hladce, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, 22 hladce, 1 oko přidat anglicky 
hladce z příčné nitě, 1 hladce. Ve stejném rozložení přidáváme ještě 8 × 1 v každé kruhové řadě na 
místech přidávání = 84 ok. 
Po 60 cm od začátku začneme s ujímáním: 
10 hladce, 22 ok uzavřít, 20 hladce, 22 ok uzavřít, takže nám na jehlicích zbývá jen 2 × 20 ok  
pro ucha tašky. 
V každé 2. řadě ujímáme oboustranně 5 × 1 oko = po 10 okách. Po 124 cm od začátku oka odložíme. 
 
Dohotovení: 
Neuzavřená oka ucha 
sešijeme pletacím stehem. 
Tašku vypereme v pračce 
podle základního návodu  
k plstění. 
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