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Dámský ručně pletený svetr 
 
Model 2 z ručně pletací příze Semira značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Semira 
80% polyakryl, 
20% vlna 
délka návinu 
= ca. 75 m / 100 g 

01 wollweiß 
 
 
 

600 g 
6 klubek 
 
 

700 g 
7 klubek  
 

800 g 
8 klubek  
 

 
Jehlice: jehlice č. 10 + 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: na jehlicích č. 10. 
1. řada (lícová): 2 hladce, 2 obrace, končíme 2 oky hladce; 
2. řada (rubová.): 2 obrace, 2 hladce, končíme 2 oky obrace. 
1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 6 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 12. 
1. řada (lícová): 2 oka hladce, 2 oka obrace, * 1 oko hladce, 1 oko sejmout s nahozením obrace, 2 oka 
obrace*, 2 oka hladce; 
2. řada: 2 obrace, 2 hladce, * 1 oko splést s nahozením předchozí řady hladce, 1 oko sejmout s 
nahozením obrace, 2 oka hladce* , 2 obrace; 
3. řada: 2 oka hladce, 2 oka obrace, * 1 oko s nahozením předchozí řady splést hladce, 1 oko sejmout s 
nahozením obrace, 2 oka obrace*, 2 oka hladce. 
Vzor mezi * stále opakujeme. 2. a 3. řadu stále opakujeme. 
 
U tohoto modelu nepleteme žádná krajová oka. 1., resp. poslední oko se v lícové a rubové řadě plete 
tak, jak je popsáno. 
 
Zdůrazněné přidávání: 
na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce = za zadní nit; 
na levém okraji práce: 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce = za zadní nit, 1 hladce, krajové oko. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést; 
na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout, 1 hladce, 
krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Model je pletený napříč, začínáme u levého rukávu. 
 
Začneme na 18 ok na jehlicích č. 10 a v rubové řadě oka rozdělíme následovně: 2 obrace, 2 hladce, 
končíme 2 obrace. Po 8 cm vzoru lemu pokračujeme dále na jehlicích č. 12 základním vzorem (žebra 
běží dál). Po 22 (20) 18 řadách od lemu v následující lícové řadě přidáváme oboustranně zdůrazněně 1 
oko a dále pak ještě oboustranně v každé 4. řadě 3 x 1 a v každé 2. řadě 8 x 1 oko. Přidaná oka 
pleteme základním vzorem, jakmile to je možné = 42 ok. Pro postranní šev nahodíme po 51 (49) 47 cm 
od začátku oboustranně 1 x 10 nových ok a přidáme je k stávajícím okům = 62 ok. Pokračujeme dále v 
pletení základním vzorem i přes nově nahozená oka. Po 61 cm od začátku práci rozdělíme. Levých 28 
ok odložíme. Přes pravých 34 ok pleteme výstřih zadního dílu přes 28 cm rovně dál. Na levém okraji 
práce máme 2 oka obrace, která se lehce rolují směrem ven. Pak oka odložíme. 
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Pak nabereme opět odložených 28 ok na jehlice a ze 2 ok obrace, která se dále pletou na zadním díle, 
rozpleteme na rubové straně 2 oka obrace a přidáme je k 28 okům = 30 ok. Pro výstřih předního dílu 
pleteme přes těchto 30 ok 28 cm dál rovně. Na pravém okraji práce máme 2 oka obrace, která se 
lehce rolují směrem ven. Když je zadní i přední díl dopletený do stejné šířky, pleteme opět přes všechna 
oka. 2 oka obrace, která tvoří lem u okraje zadního i předního dílu, opět položíme přes sebe a spleteme 
následovně: předposlední oko zadního dílu spleteme obrace s 1. okem předního dílu, poslední oko 
zadního dílu spleteme obrace s 2. okem předního dílu = 62 ok. Pravou stranu dopleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 
 
 



zadní díl

přední díl

pravý rukáv levý rukáv


