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Model 39 Dámský pulovr 
 
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: Show značky Schoeller + Stahl 
40% polyakryl, 30% polyamid, 20% vlna, 10% mohér, délka návinu = ca. 41 m / 50 g 
Barva 02 schwarz 450 (500) g, barva 04 brombeer 100 (150) g, barva 05 royal 50 g 
 
Materiál: Show  Color značky Schoeller + Stahl 
40% polyakryl, 30% polyamid, 20% vlna, 10% mohér, délka návinu = ca. 41 m / 50 g 
barva 102 nautilus 50 g, barva 104 granit 50 g 
 
Jehlice:  jehlice č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce  7 ok a 10 řad = 10 × 10 cm) 
Zebrový vzor podle rozkresu na jehlicích č. 12 
Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme hladká oka obrace a P oka tak, jak je 
vysvětleno ve vysvětlivkách. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Sled barev přední a zadní dil : 
2 kruhové řady schwarz, 2 kruhové řady nautilus, 4 kruhové řady schwarz, 2 kruhové řady granit,  
4 kruhové řady brombeer, 2 kruhové řady schwarz, 2 kruhové řady nautilus, 6 kruhových řad royal,  
2 kruhové řady granit, 4 kruhové řada brombeer, 2 kruhové řady nautilus, 4 kruhové řady schwarz,  
2 kruhové řady granit, 4 kruhové řady nautilus, zbytek řady schwarz. 
 
Sled barev rukávy: 
2 řady schwarz, 4 řady royal, 2 řady schwarz, 4 řady granit, 6 řad brombeer, 2 řady nautilus, zbytek řad 
schwarz. 
 
Zdůrazněné přidávání: 
Na pravém okraji práce krajové oko, 1 hladce, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, dále základní 
vzor, na levém okraji práce 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, 1 hladce, krajové oko. 
 
Důležité! 
Pleteme hladká krajová oka! 
 
Pracovní postup: 
 
Přední a zadní díl pleteme až k průramkům dohromady v kruhových řadách. 
Začneme na 60 (72) ok a pleteme základním vzorem v kruhových řadách podle sledu barev pro přední 
a zadní díl. Počátek kruhové řady leží na levém postranním švu a označíme si ho. Oka rozdělíme 
následovně: 10 (12) × MS, 1 hladce. 
Pro průramky práci po 42 cm od začátku rozdělíme. Proto na začátku kruhové řady 1 krajové oko 
přidáme, 5 (6) × MS, poslední oko z MS zdvojíme (z 1 oka rozpleteme 1 hladce a 1 anglicky hladce),  
1 krajové oko přidáme z příčné nitě anglicky hladce. Přes těchto 33 (39)  ok pleteme přední díl dál.  
U zbylých ok postupujeme stejně, takže i pro zadní díl máme 33 (39) ok. 
Nejdříve dopleteme zadní díl. 
Pro průramky přidáváme zdůrazněně v každé 4. řadě oboustranně 6 × 1 oko = 45 (51) ok. 
Pro náramenice uzavíráme po 64 (66) cm od začátku oboustranně v každé 2. řadě 3 × 3 a 1 × 2 (4) oka. 
Po 70 (72) cm od začátku zbylých 23 (25) ok krčního výstřihu uzavřeme. 
Následně dopleteme i přední díl. 
Průramky a náramenice pleteme stejně jako u zadního dílu. Po  70 (72) cm od začátku zbylých 23 (25) 
ok krčního výstřihu uzavřeme . 
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Rukáv: 
Začneme na 21 ok a pleteme základním vzorem podle sledu barev pro rukáv. Oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 3 × MS, 1 hladce, krajové oko. Pleteme 18 řad bez přidávání. Pak přidáváme 
oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 6. řadě 5 × 1 oko ( v každé 4. řadě 7 × 1 oko). Přidaná oka 
zapracujeme do vzoru = 33 (37) ok. 
Po 54 (50) cm od začátku oka odložíme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice tenčí přízí matracovým stehem. 
Otevřená oka rukávů našpendlíme do průramku a oka originální přízí našijeme. 
Sešijeme rukávové švy tenčí přízí matracovým stehem, přičemž sešíváme jen polovinu krajových ok,  
aby šev nebyl příliš silný. Při zašívání nitek v rubu nezašíváme vždy celý konec příze, ale jen zkrátíme  
na cca. 3 cm a ten přišijeme neviditelně šicím hedvábím.  
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