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Model 22 Dámský svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce, pro velikost 46 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
příze barva 36 40/42 46 
Semira Color 
80% polyarkyl, 
20% vlna 
Délka návinu 
= ca. 75 m / 100 g 

102 ozean 
 

400 g 
4 klubka 
 

500 g 
5 klubek 

600 g 
6 klubek 

Semira  
80% polyarkyl, 
20% vlna 
Délka návinu 
= ca. 75 m / 100 g 

19 royal 
20 petrol 
04 dunkelblau 

po 100 g 
po 1 klubku 

po 100 g 
po 1 klubku 

po 100 g 
po 1 klubku 

 
Jehlice: 
Jehlice č. 10 + 12, kruhová jehlice č. 10 + 12. 
 
Vzor lemu: 
(vzorek práce 8 ok a 12 řad = 10 x 10 cm, měřeno v nataženém stavu, nenataženo 10 ok = 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 10. 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce 7 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace, v kruhových řadách stále hladce) na jehlicích č. 12. 
Rubový žerzej (rub obrace, líc hladce, v kruhových řadách stále obrace). 
 
Sled proužků: 
Začátek a 11 kruhových řad ozean, 8 kruhových řad royal, 10 kruhových řad ozean, 8 kruhových řad 
petrol, 10 kruhových řad ozean, 8 kruhových řad dunkelblau, 10 kruhových řad ozean, 8 kruhových řad 
royal, 10 kruhových řad ozean. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se začíná plést nahoře u límce v kruhových řadách směrem dolů. 
 
Začneme na 48 ok na kruhové jehlici č. 10 barvou ozean a uzavřeme oka do kruhu. Dále pleteme 
podle sledu proužků vzorem lemu. Po 10 cm (= límec) od začátku pokračujeme na jehlicích č. 12, oka 
pro raglánové linie si označíme a rozdělíme následovně: 
Začátek kruhové řady jsou 2 oka lícový žerzej = raglánová linie mezi zadním dílem a levých rukávem 
2 oka rubový žerzej (levý rukáv) 
2 oka lícový žerzej = raglánová linie mezi levým rukávem a předním dílem 
4 oka lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej, 2 oka lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej, 2 oka lícový žerzej, 2 oka 
rubový žerzej, 4 oka lícový žerzej = 18 ok přední díl 
2 oka lícový žerzej = raglánová linie mezi předním dílem a pravým rukávem 
2 oka rubový žerzej (pravý rukáv) 
2 oka lícový žerzej = raglánová linie mezi pravým rukávem a zadním dílem 
4 oka lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej, 2 oka lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej, 2 oka lícový žerzej, 2 oka 
rubový žerzej, 4 oka lícový žerzej = 18 ok zadní díl 
V následující kruhové řadě přidáváme z obou stran označených raglánových linií (= vždy 2 oka lícový 
žerzej) po 1 oku anglicky hladce. Toto přidáváním pleteme ještě 6 (8) 10 x v každé další 2. kruhové řadě 
a 2 x v každé další 4. kruhové řadě. Přidaná oka pleteme lícovým žerzejem. 
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 Takže máme: 
 
2 oka raglán, 20 (24) 28 ok levý rukáv, 2 oka raglán, 36 (40) 44 ok přední díl, 2 oka raglán, 20 (24) 28 ok 
rukáv, 2 oka raglán, 36 (40) 44 ok zadní díl = celkem 120 (136) 152 ok.  
Pleteme ještě 3 kruhové řady přes všechna oka. Po cca 30 (33) 36,5 cm od začátku práci rozdělíme. 
Nejdříve dopleteme rukávy v normálních řadách a pak přední a zadní díl v jednom díle v kruhových 
řadách. Oka tedy rozdělíme následovně: 
 
První raglánové oko hladce (= patří k zadnímu dílu), 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (= 
krajové oko rukávu), 22 (26) 30 ok uplést, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě (= krajové oko 
rukávu), 38 (42) 46 ok přední díl, 1 oko anglicky hladce přidat z příčné nitě (= krajové oko rukávu), 22 
(26) 30 ok uplést, 1 oko anglicky hladce přidat z příčné nitě (= krajové oko rukávu), 37 (41) 45 ok zadní 
díl. Rozdělení ok dále dodržíme. 
 
Nyní pleteme přes 24 (28) 32 ok pro levý rukáv dál a všechna ostatní oka odložíme. 

• pro vel. 36

• 

: ujímáme oboustranně 2 x 1 oko po 24 řadách a dalších 12 řadách = 20 ok; 

pro vel. 40/42

• 

: ujímáme oboustranně 3 x 1 oko v každé další 12. řadě = 22 ok; 

pro vel. 46

Posledních 5 cm = 6 řad pleteme na jehlicích č. 10 vzorem lemu. Pak oka po 60 cm délky rukávu (= od 
konce límce) uzavřeme v rytmu vzoru. Pravý rukáv upleteme stejně. Pak pleteme přes zbylých 76 (84) 
92 ok předního a zadního dílu dál, přičemž dbáme na to, aby v 1. kruhové řadě při přechodu mezi 
rukávy nevznikly žádné dírky a příliš velká oka. Proto vždy dvě vedle sebe ležící oka spleteme hladce 
a z tohoto spleteného oka rozpleteme vždy 1 oko. Po 65 cm celkové délky pleteme ještě vzorem lemu 
na jehlicích č. 10 dál. Po 70 cm celkové délky oka v rytmu vzoru uzavřeme. 

: oboustranně ujímáme 5 x 1 oko v každé další 6. řadě = 22 ok. 

 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme rukávové švy matracovým 
stehem. 
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