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Model 2 Dámský svetr s extra límcem 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 čísla před závorkou, pro velikost 38/40 = čísla v závorce, pro velikost 42 = čísla 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Příze: Big Ball Snowflake značky Schoeller + Stahl 
52% polyamid, 48% vlna, délka návinu = ca. 440 m / 200 g 
barva 1003 braun 600 g 
 
Jehlice: č. 6 a 7 mm značky  Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 15 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 13 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 7. Jsou znázorněny lícové I rubové řady. 
1. – 16. řadu stale opakujeme. 
 
 
Pracovní postup:  
 
Model se plete napříč, začínáme u levého rukávu. 
Začneme na 58 (60) 62 ok a pleteme 5 cm vzorem lemu, přičemž začínáme a končíme 1 krajovým 
okem, 1 hladce, 2 hladce, 2 obrace. Dále pokračujeme základním vzorem, jen ve středu necháváme 
dále běžet 2 obrace, 2 hladce, 2 obrace (= linie ramena a horní paže). Oka rozdělíme následovně: 
krajové oko, 1 x MS, z 2. MS 10 ok obrace a 1 (2) 3 oka hladce rozdělíme, 2 obrace, 2 hladce, 2 obrace 
(středová oka), 1 (2) 3 oka hladce, 10 ok obrace, 1 x MS kompletní, krajové oko. 
Pro zešikmení ramenní linie přidáváme oboustranně prostředních 6 středových ok v každé 9. (11.) 
13. řadě 1 oko a dále pak ještě v každé 6. řadě 9 x 1 oko. Přidaná oka zapracujeme do základního 
vzoru. 
Současně přidáváme pro netopýří rukávy oboustranně v každé 4. řadě 5 x 1 a v každé 2. řadě 14 x 1 
oko. V následující lícové řadě přidáme ještě oboustranně 1 x 11 nově nahozených ok a přidaná oka 
zpracujeme do základního vzoru = 138 (140) 142 ok. 
Po 40 (42) 44 cm od začátku pravých 69 (70) 71 ok pro zadní díl odložíme. Pleteme dál přes levých 69 
(70) 71 ok a pro přední výstřih uzavíráme v každé 2. řadě 1 x 8, 2 x2 a 1 x 3 oka. Po 50 (52) 54 cm od 
začátku zbylých 54 (55) 56 ok odložíme. Pak pleteme dál přes prvních 69 (70) 71) odložených ok 
zadního dílu rovně 20 cm, pak opět nabereme všechna oka na jehlici a druhou polovinu pleteme 
zrcadlově k první. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
pletacím stehem. Z výstřihu nabereme rovnoměrně 84 ok a pleteme 3 cm vzorem lemu. 
Pro spodní lem nabereme ze spodního okraje 112 ok a pleteme v kruhových řadách 12 cm vzorem 
lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Pro extra límec (šířka 20 cm) začneme na 30 ok a pleteme 110 cm. Otevřená oka poslední řady 
našijeme pletacím stehem na začáteční řadu, Límec dvakrát ohrneme. 
 
 
 
 
Střih a schéma na následující straně… 
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