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podzim – zima 2012–13: 26 Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Semira značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl, 20% vlna, délka návinu = ca. 75 m / 100 g 
barva 02 schwarz 800 (900) g 
 
Jehlice: jehlice č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor: (vzorek práce 8 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
počet ok dělitelný 4 na jehlicích č. 12 

1. řada: krajové oko, 34 (38) ok hladce, krajové oko; 
2. řada: krajové oko, 34 (38) ok obrace, krajové oko. Přes vždy 4 oka = 1 opakování vzoru pleteme 

3. – 7. řadu extra následovně: 
3. řada: 4 hladce; 
4. řada: 4 obrace; 
5. řada: 2 oka dát na pomocnou jehlici před práci, 2 hladce a pak oka z pomocné jehlice hladce; 
6. řada: 4 obrace; 
7. řada: 4 hladce. Stejnou pracovní přízí pleteme přes příští 4 oka dál. Když jsou všechna oka v řadě 

upletená, pokračujeme 8 řadou. 
8. řada: krajové oko, 34 (38) ok obrace, krajové oko. 

1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 36 (40) ok a pleteme 5 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 8 (9) x opakování vzoru, 1 oko rubový žerzej, krajové oko. Krajová oka 
a první, resp. poslední oko hladce se přes 3. – 7. řadu pletou také extra. 
 
Pro průramky po cca 55 (54) cm od začátku (musí to být v jedné naráz pletené řadě) uzavřeme 
oboustranně 2 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 2 (3) x 1 oko. Pak nám už vzor 
nevychází do konce, takže oboustranně pleteme oka lícovým žerzejem (líc hladce, rub obrace) = 28 
(30) ok.  
 
Po 75 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 36 (40) ok a pleteme 5 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 8 (9) x opakování vzoru, 1 oko rubový žerzej, krajové oko. Krajová oka 
a první, resp. poslední oko hladce se přes 3. – 7. řadu pletou také extra. 
 
Pro průramky po cca 55 (54) cm od začátku (musí to být v jedné naráz pletené řadě) uzavřeme 
oboustranně 2 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 2 (3) x 1 oko. Pak nám už vzor 
nevychází do konce, takže oboustranně pleteme oka lícovým žerzejem (líc hladce, rub obrace) = 28 
(30) ok.  
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Pro výstřih po 65 cm od začátku uzavřeme prostředních 8 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro 
zakulacení na vnitřním okraji uzavřeme oboustranně v každé 2. řadě ještě 1 x 2 a 3 x 1 oko. Zbylé řady 
pleteme rovně. Po 75 cm od začátku zbylých 5 (6) ok náramenic uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 20 ok a pleteme 5 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 1 oko rubový žerzej, 4 x opakování vzoru, 1 oko rubový žerzej, krajové oko. Krajová oka 
a první, resp. poslední oko hladce se přes 3. – 7. řadu pletou také extra. 
 
Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 12. řadě od lemu 3 x 1 (v každé 8. řadě 
od lemu 5 x 1) oko = 26 (30) ok. Pro rukávovou kouli po 44 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka 
a dále pak ujímáme oboustranně v každé 2. řadě ještě 10 x 1 oko. Po 60 cm od začátku zbylých 2 (6) 
ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem Pro límec nabereme 
z okraje výstřihu rovnoměrně z vnitřní strany 56 ok a pleteme v kruhových řadách vzorem lemu. Oka 
po 30 cm volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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