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Dámský ručně pletený svetr 
 
Model 4 z ručně pletací příze Cosima nebo Meribel značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = 1. údaj v závorce, pro vel. 44/46 = 2. údaj 
v závorce, pro vel. 48/50 = údaje za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny 
velikosti. 
  
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Cosima 
55% vlna (sw), 45% 
polyakryl 
(mikrovlákno),  
Délka návinu 
= ca. 70 m / 50 g 

12 sandmeliert 
 
 
 

750 g 
15 klubek 
 
 

800 g 
16 klubek 
 
 

850 g 
17 klubek  
 

900 g 
18 klubek 
 

 
model lze uplést také z této příze: 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Meribel 
50% vlna, 
40% polyakryl, 
10% alpaka  
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

17 sand 
 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 

650 g 
13 klubek 
 
 

700 g 
14 klubek 
 

 
Jehlice: rovné a kruhové jehlice č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
Falešný patent v kruhových řadách na jehlicích č. 6. 

1. kruhová řada: * 3 hladce, 1 obrace *; 
2. kruhová řada: * 1 obrace, 1 hladce, 2 obrace *. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 23 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 6. 
Pleteme podle rozkresu. Oka jsou znázorněna tak, jak se jeví na lícové straně. 
 
Upozornění: prázdné čtverečky znamenají oka obrace. 1. – 24. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 73 (81/89) 97 ok na jehlicích č. 6 a v rubové řadě pleteme obrace. Dále pokračujeme 
základním vzorem v tomto rozdělení ok: 

 Vel. 36/38: krajové oko, začneme posledními 8 oky opakování vzoru = MS, 3 x MS, končíme 
prvními 9 oky MS, krajové oko; 

 Vel. 40/42: krajové oko, začneme posledními 3 oky opakování vzoru = MS, 4 x MS, končíme 
prvními 4 oky MS, krajové oko; 

 Vel. 44/46: krajové oko, začneme posledními 7 oky opakování vzoru = MS, 4 x MS, končíme 
prvními 8 oky MS, krajové oko; 

 Vel. 48/50: krajové oko, začneme posledními 2 oky opakování vzoru = MS, 5 x MS, končíme 
prvními 3 oky MS, krajové oko. 

Pro výstřih uzavřeme po 59 (60/61) 62 cm od začátku prostředních 19 (21/23) 25 ok a obě strany 
dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě vždy v každé 2. řadě 1 x 3 a 1 x 
2 oka. Po 61 (62/63) 64 cm od začátku zbylých 22 (25/28) 31 ok náramenic uzavřeme. 
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Přední díl: 
Začneme na 73 (81/89) 97 ok na jehlicích č. 6 a v rubové řadě pleteme obrace. Dále pokračujeme 
základním vzorem v tomto rozdělení ok: 

 Vel. 36/38: krajové oko, začneme posledními 8 oky opakování vzoru = MS, 3 x MS, končíme 
prvními 9 oky MS, krajové oko; 

 Vel. 40/42: krajové oko, začneme posledními 3 oky opakování vzoru = MS, 4 x MS, končíme 
prvními 4 oky MS, krajové oko; 

 Vel. 44/46: krajové oko, začneme posledními 7 oky opakování vzoru = MS, 4 x MS, končíme 
prvními 8 oky MS, krajové oko; 

 Vel. 48/50: krajové oko, začneme posledními 2 oky opakování vzoru = MS, 5 x MS, končíme 
prvními 3 oky MS, krajové oko. 

Pro výstřih uzavřeme po 49 (50/51) 52 cm od začátku prostředních 9 (11/13) 15 ok a obě strany 
dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě vždy v každé 2. řadě 1 x 3, 1 x 2 
a 5 x 1 oko, zbytek řad pleteme rovně.  Po 61 (62/63) 64 cm od začátku zbylých 22 (25/28) 31 ok 
náramenic uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 39 ok na jehlicích č. 6 a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základní 
vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 2 x MS, končíme oky za MS, krajové oko. 
Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 14. (10. /8.) řadě oboustranně 6 (8/10) 4 x 1 oko a pro vel. 
48/50 ještě v každé 6. řadě 8 x 1 oko. Přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 51 (55/59) 63 ok. 
 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 45 (42/40) 38 cm od začátku oboustranně 3 oka a dále pak ještě 
v každé 2. řadě oboustranně uzavřeme 9 x 2 oka. Po 53 (50/48) 46 cm od začátku zbylých 9 (13/17) 21 
ok uzavřeme. Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy. Sešijeme postranní 
švy matracovým stehem, přičemž pro průramky necháme po 18 (19/22) 23 cm otevřený šev, vsadíme 
rukávy. Sešijeme rukávové švy. Pro límec nabereme na kruhovou jehlici č. 6 rovnoměrně 96 (96/100) 104 
ok z vnitřní strany a pleteme v kruhových řadách vzorem lemu. Po 24 cm oka v rytmu vzoru volně 
uzavřeme. 
 
 



rozkres

opakování vzoru = 18 ok



zadní díl rukáv

přední díl




