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Model 32 Dámský pulovr 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti.  
 
Příze: Big Ball Soft značky Schoeller + Stahl 
67% polyakryl, 14% vlna, 10% polyester, 9% mohér, délka návinu = ca. 600 m / 200 g 
barva 05 lagune 200 g 
 
Jehlice: kruhové jehlice č. 8 a 9 mm značky  Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 8 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 9 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) 
lícový žerzej na jehlicích č. 9 
 
Vzor sedla 1: (vzorek práce: 8 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
Plný patent 
 
Vzor sedla 2: (vzorek práce: 14 ok = 10 cm) 
1. řada (lícová): hladce 
2. řada (rubová): * 1 hladce, 1 oko sejmout, příze leží před prací *, vzor mezi *stále opakujeme 
 
Copánek: Pleteme podle rozkresu. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka 
obrace. 1. – 12. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
 
Nejdřív se plete příčně pletený cop. 
Začneme na 31 ok a rozdělíme je následovně: krajové oko, 30 ok copánek (na levém okraji se neplete 
žádné extra krajové oko). Po cca 112 (120) cm, vzor musí vycházet, oka poslední řady našijeme 
pletacím stehem na oka počáteční řady. 
 
Přední a zadní díl:  
Nabereme 100 (108)ok z pravého okraje (z krajových ok) copánku a pleteme v kruhových řadách. 
Po 10 cm od copánku ujímáme rovnoměrně 10 ok, po dalších 6 cm ujímáme rovnoměrně 8 ok = 82 (90) 
ok. Po dalších 8 cm přidáváme rovnoměrně 6 ok = 88 (96) ok. 
Po 28 cm od copánku pro přední výstřih odložíme prostředních 16 ok a dále pleteme ve zkrácených 
řadách. Z obou stran odložených ok odkládáme ještě v každé 2. řadě 1 (2) x 4, 1 x 3 a 2 (1) x 2 oka, 
přičemž práci vždy otáčíme s 1 nahozením (dávejte přitom pozor, aby průběh barev byl stejný na obou 
stranách). Práce totiž vypadá lépe, pokud je průběh barev symetrický). Pak pleteme 1 řadu opět 
přes všechna oka, přičemž nahozená oka splétáme vždy s předcházejícím nebo následujícím okem 
hladce, aby nevznikly žádné dírky. 
Po 30,5 cm od copánku práci rozdělíme a přední a zadní díly dopleteme odděleně. Nejdříve 
pokračujeme přes 44 (48) pro zadní díl. Pro průramek ujímáme v každé 2. řadě takto: 3 x 1 oko 
následovně: krajové oko, 1 hladce, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 
dále základní vzor, na konci řady 2 hladce splést, 1 hladce, krajové oko = 38 (42) ok. Po 35 cm 
od copánku oka odložíme. 
Přední díl pleteme stejně. 
 
Rukáv: 
Začneme na 24 ok a pleteme vzorem lemu 5 cm, pak pokračujeme základním vzorem. Pro postranní 
rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 6 x 1 oko = 36 ok. 
Pro průramky ujímáme po 42,5 cm od začátku v každé 2. řadě stejně jako je to popsané u zadního dílu 
= 30 ok. Po 47 cm od začátku oka odložíme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
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Sedlo: 
Všechna oka nabereme na kruhovou jehlici, sedlo se plete v normálních řadách, šev leží mezi levým 
rukávem a zadním dílem, 1 oko hladce = 136 (144) ok. Pleteme vzorem sedla 1 dál, přičemž v 1, řadě 
rovnoměrně ujímáme 28 (36) ok (*3 hladce, 2 hladce splést*, vzor mezi * stále opakujeme) = 108 ok. 
Po 11 cm od začátku sedla pokračujeme ještě vzorem sedla 2 dalších 9 cm. Pak pro krční lem ujímáme 
rovnoměrně 54 ok tak, že střídavě splétáme 2 oka hladce a 2 oka obrace tak, že žebrový vzor nám 
pokračuje dál. Pleteme ještě 8 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme volně (okraj musí 
zůstat pružný). 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a sedlový šev. 
 
 
 


