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Model 38 Dámský svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje  
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Alpha značky Schoeller + Stahl 
70% polyakryl, 30% vlna, délka návinu = ca. 60 m / 50 g 
Barva 02 schwarz 150 (150) 200 g, barva 11 graumel. 350 (350) 400 g, barva 17 royal 100 g,  
barva 19 mais 50 g, barva 25 petrol 50 g, barva 28 fuchsie 50 g 
 
jehlice: jehlice č. 7 + 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č.  7 barvou  graumel. 
 
Základní vzor : (vzorek práce 15 ok a 18 řad = 10 × 10 cm) 
Žebrový a copánkový vzor na jehlicích č. 8 
Jsou znázorněny jen lícové řady. V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 
1. – 8. řadu neustále opakujeme. 
 
Sled barev: 
18 řad graumel., 4 řady schwarz, 6 řad fuchsie, 2 řady mais, 10 řad royal, 4 řady schwarz, 12 řad petrol,  
2 řady mais, 10 řad graumel., 4 řady royal, 2 řady mais, 14 řad schwarz, 4 řady fuchsie, 8 řad graumel.,  
6 řad petrol, zbytek graumel. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, dále základní vzor, na levém okraji práce: 2 hladce splést, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl:  
Začneme na 74 (80) 86 ok a pleteme základním vzorem podle sledu barev a oka rozdělíme takto:  
(v prostředku musí ležet 2 oka hladce) 
Vel. 36: krajové oko, začínáme u šipky A, 5 × MS, končíme u šipky B, krajové oko 
Vel. 38/40: krajové oko, 3 hladce, začínáme u šipky A, 5 × MS, končíme u šipky B, 3 hladce, krajové oko 
Vel. 42: krajové oko, 3 hladce, 2 obrace, 1 hladce, začínáme u šipky A, 5 × MS, končíme u šipky B,  
1 hladce, 2 obrace, 3 hladce, krajové oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme po 15 cm od začátku oboustranně zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě 
v každé 4. řadě 6 × 1 oko  = 60 (66) 72 ok. Pak opět oboustranně v každé 6. (4.) 4.  řadě přidáváme 4 × 1 
oko = 68 (74) 80 ok. 
Pro raglán si práci na obou stranách po 47 (45) 43 cm od začátku označíme a pak zdůrazněně 
ujímáme v každé 2. řadě 19 (22) 25 × 1 oko. Po 66 cm od začátku zbylých 30 ok uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen po 36 cm od začátku odložíme prostřední 2 oka hladce a obě strany 
dopleteme odděleně. Nejdřív dopleteme při nošení levou stranu. Pro výstřih ujímáme zdůrazněně  
v každé 6. řadě na vnitřním okraji 7 × 1 a v každé 4. řadě 3 × 1 oko. Raglán pracujeme stejně jako  
u zadního dílu. Po 66 cm od začátku zbylá 4 oka uzavřeme. Pak dopleteme zrcadlově druhou stranu. 
 
Rukáv: 
Začneme na 38 ok a pleteme základním vzorem podle sledu barev a oka rozdělíme takto: krajové oko, 
začínáme u šipky A, 2 × MS, končíme u šipky B, krajové oko. 
Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 14. řadě oboustranně 5 × 1 oko (v každé 10. řadě 8 × 1 oko)  
v každé 6. řadě oboustranně 11 × 1 oko = 48 (54) 60 ok. 
Pro raglán si práci na obou stranách po 48 (46) 44 cm od začátku označíme a ujímáme zdůrazněně 
oboustranně v každé 2. řadě 19 (22) 25 × 1 oko. Po 67 cm od začátku zbylých 10 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice  a postranní švy, vsadíme rukávy 
do míst označení. 
Pro límec nabereme z okraje krčního výstřihu rovnoměrně 120 ok, přičemž v prostředku předního dílu 
přidáme 2 odložená oka = celkem tedy 122 ok a pleteme vzorem lemu v kruhových řadách, přičemž  
v každé 2. kruhové řadě z obou stran prostředních předních 2 ok hladce ujímáme 5 × 1 oko následovně: 
1 prostřední oko splést hladce s okem před ním, 2. prostřední oko splést s okem za ním hladce 
přehozeně. Po 5 cm od začátku oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
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