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podzim – zima 2012–13: 14 Dámský pletený svetr 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce.  
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Sasou značky Schoeller + Stahl 
46% polyamid, 42% polyakryl, 12% mohér, délka návinu = ca. 60 m / 100 g 
barva 02 braun 500 (600) g 
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 15 a jehlice č. 15 + 20 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 4,5 oka a 6 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 20 
 
Vzor sedla: (vzorek práce 5 ok = 10 cm) na jehlicích č. 15 

 1. - 6. kruhová řada.: vroubek (střídavě 1 kruhová řada hladce, 1 kruhová řada obrace); 
 7. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 8. kruhová řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout; 
 9. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 10. kruhová řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout; 
 11. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 12. kruhová řada: oka a nahození uplést obrace = zdvojený počet ok; 
 13. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 14. kruhová řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout; 
 15. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 16. kruhová řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout; 
 17. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 18. kruhová řada: obrace, přičemž každé 2. nahození necháme spadnout = tím se zvýší počet 

ok o polovinu; 
 19. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 20. kruhová řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout; 
 21. kruhová řada: 1 hladce, 1 nahodit; 
 22. kruhová řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout. 

 
Pracovní postup: 
 
Model je pletený v kruhových řadách, začínáme u výstřihu, resp. límci. Můžete ho také zezačátku plést 
v normálních řadách a uzavřít do kruhu až, když máte na jehlicích víc ok. 
 
Začneme na 25 (27) ok a pleteme 1 x vzor sedla. Následně pak pleteme 2 kruhové řady hladce = 
máme 75 (81) ok na jehlicích. V následující řadě práci rozdělíme takto:  15 (16) ok levý rukáv, 23 (25) ok 
zadní díl, 15 (16) ok pravý rukáv, 22 (24) ok přední díl.  
 
Nejdříve pleteme přes 15 (16) ok levého rukávu, ostatní díly odložíme. Pleteme základním vzorem, po 22 
cm od sedla ujmeme 1 oko = 13 (14) ok. Po 44 cm od sedla oka uzavřeme. Pravý rukáv dopleteme 
stejně. 
 
Pak pokračujeme v pletení ok předního a zadního dílu opět v kruhových řadách základním vzorem. Po 
44 cm od sedla oka volně uzavřeme, aby okraj zůstal elastický. 
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Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Spodní rukávový šev uzavřeme. Pokud jste 
na začátku pletli v normálních řadách, musí se sešít postranní límcový šev. 
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15 Háčkovaná čepice 
 
Pro obvod hlavy 54 cm 
 
Materiál: Sasou značky Schoeller + Stahl 
46% polyamid, 42% polyakryl, 12% mohér, délka návinu = ca. 60 m / 100 g 
barva 02 braun 100 g 
 
Háček: háček č. 12 + 15 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1:  
Dlouhé sloupky háčkem č. 15. 
Každou řadu uzavřeme do kruhu pevným okem a na začátku každé řady háčkujeme místo 1. DS 3 
řetízková oka. 
 
Základní vzor 2:  
Krátké sloupky háčkem č. 12. 
Každou řadu uzavřeme do kruhu pevným okem a na začátku každé řady háčkujeme místo 1. KS 2 
řetízková oka. 
 
Pracovní postup: 
Čepice se háčkuje shora dolů. 

1. kruhová řada: háčkem č. 15 uháčkujeme do kroužku z příze 3 RO + 9 DS, spojíme pevným okem 
do kruhu; 

2. kruhová řada:  3 RO , rovnoměrně přidat 10 DS = 19 DS; 
3. kruhová řada: 3 RO, rovnoměrně přidat 14 DS = 33 DS; 
4. kruhová řada: 3 RO, 33 DS; 
5. kruhová řada: 3 RO, 33 DS; 
6. kruhová řada: pokračujeme háčkem č. 12, rovnoměrně 7 x 2 společně uzavřené KS = 26 KS; 
7. kruhová řada: 1 RO, 26 KS. 
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16 Pletená šála 
 
Šířka: ca. 24 cm 
Délka: ca. 90 cm 
 
Materiál: Sasou fy Schoeller + Stahl 
46% polyamid, 42% polyakryl, 12% mohér, délka návinu = ca. 60 m / 100 g 
barva 02 braun 100 g 
 
Jehlice: jehlice č. 20 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 4,5 ok a 6 řad = 10 x 10 cm)  
Na jehlicích č. 20 volně 

1. řada: krajové oko, 1 hladce, 1 nahodit, krajové oko; 
2. řada: krajové oko, * vždy 3 oka zvednout na pravou jehlici, přičemž nahozená oka necháme 

spadnout, pak tato 3 oka dát zpátky na levou jehlici, pak tato 3 oka splést obrace, ale 
nenechat je z levé jehlice sklouznout dolů, 1 nahodit a tato 3 oka ještě jednou obrace splést, 
pak všechna 3 oka nechat sklouznout z levé jehlice, od * stále opakujeme, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, hladce, krajové oko (= 1 vroubek); 
4. řada: krajové oko, hladce, krajové oko (= 1 vroubek). 

1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
Začneme na 11 ok a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním vzorem. Po cca 90 
cm = končíme 4. řadou základního vzoru, oka volně uzavřeme. 
 


