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Model 35 Dámský svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Maxima značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 35 m / 50 g 
Barva 02 schwarz 700 (750) g 
 
Jehlice : Jehlice č.12 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor (vzorek práce 7 ok a 11 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
Aby bylo docíleno rovnoměrného rozdělení flamé efektu, pleťte prosím střídavě 2 řady z jednoho  
a 2 řady z druhého klubka. 
 
Zdůrazněné přidávání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 1 oko přidat hladce anglicky z příčné nitě, dále základní 
vzor, na levém okraji práce 1 oko přidat hladce anglicky z příčné nitě, 1 hladce, krajové oko. 
 
Důležité: 
Pleteme hladká krajová oka ! 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl:  
Začneme na 33 (37) ok a pleteme základním vzorem. Pro průramky si označíme práci po 42 cm  
od začátku a pak přidáváme oboustranně v každé 4. řadě zdůrazněně 6 × 1 oko = 45 (49) ok. 
Pro náramenice uzavřeme po 64 (66) cm od začátku oboustranně 1 × 2 a 3 × 3 oka (4 × 3 oka). 
Po 70 (72) cm od začátku zbylých 23 (25) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 64 (66) cm od začátku prostředních  
11 (13) ok a každou stranu dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji v každé  
2. řadě oboustranně ještě 3 × 2 oka. Současně uzavíráme náramenice stejně jako u zadního dílu. 
Celková délka dílu je 70 (72) cm. 
 
Rukáv: 
Začneme na 20 ok a pleteme základní vzorem 12 (6) řad bez přidávání. Pak přidáváme oboustranně  
1 × 1 oko a dále pak ještě v každé 6. řadě 6 (7) × 1 oko = 34 (36) ok. Po 54 (50) cm od začátku oka 
odložíme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout, sešijeme náramenice. Rukávy našpendlíme  
od označení do průramku a neuzavřená oka našijeme. Sešijeme postranní a rukávové švy. 
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