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podzim – zima 2012–13: 3 Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Dahne značky Schoeller + Stahl 
75% vlna, 25% polyamid, délka návinu = ca. 400 m / 50 g 
barva 06 herbst 100 (100) 150 g 
 
Jehlice: jehlice č. 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 38 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka a nahození obrace. 
1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se skládá z rovně pletených dílů, 2 x spodní díl, 1 x pravý díl, 1 x levý díl. 
 
Pro spodní zadní díl začneme na 92 (101) 110 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme 
základním vzorem takto: krajové oko, 10 (11) 12x opakování vzoru. Po 15 cm pleteme ještě 1 cm 
lícovým žerzejem a pak oka volně uzavřeme. 
 
Pro spodní přední díl začneme na 92 (101) 110 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme 
základním vzorem takto: krajové oko, 10 (11) 12x opakování vzoru. Po 15 cm pleteme ještě 1 cm 
lícovým žerzejem. Po 16 cm od začátku pravých 27 ok odložíme (= 12 cm) a pleteme přes levých 65 
(74) 83 ok pravý přední díl základním vzorem. Pleteme 96 (98) 100 cm rovně, pak oka volně uzavřeme. 
Pro levý díl nabereme odložených 27 ok znovu na jehlice a nabereme zezadu z následujících 38 (47) 56 
ok pravého dílu po 1 oku = celkem 65 (74) 83 ok. Pleteme 96 (98) 100 cm rovně, pak oka volně 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Uzavřeme postranní šev na spodních 
dílech. Pravý a levý díl na zádech překřížíme. Uzavřené okraje našpendlíme tak, aby odpovídaly 
přednímu dílu, a našijeme. 
 
Pak upleteme 2 cca 30 cm dlouhé šňůrky = začneme na 63 ok a pleteme 4 řady lícovým žerzejem. 
Šňůrky našijeme na výstřih cca 2 cm pod přehybem na obou dílech. 
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