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Model 28 Dámský svetr 
 
Pro velikost 36/38 = 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 36/38 40/42 46 
Alessa 
52% polyakryl, 
38% vlna, 
10% alpaka 
Délka návinu 
= ca. 78 m / 50 g 

02 glut 
 

350 g 
7 klubek 
 

400 g 
8 klubek 

500 g 
10 klubek 

 
Jehlice:  
Jehlice a kruhová jehlice č. 7. 
 
Vzor lemu:  
Vroubek (v kruhových řadách střídavě 1 kruhová řada hladce, 1 kruhová řada obrace) na jehlicích 
č. 7. 
 
Základní vzor:  
(vzorek práce 10 ok a 18 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace, v kruhových řadách stále hladce) na jehlicích č. 7. 
 
Přidávání u raglánových linií: 
Přidáváme z obou stran označených ok vždy 1 oko anglicky hladce z příčné nitě. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete jako jeden díl v kruhových řadách od límce směrem dolů. 
Začneme na 64 ok na kruhové jehlici č. 7 a oka uzavřeme do kruhu. Pleteme základním vzorem, 
po 12 cm (= límec) od začátku si označíme oka pro raglánové linie takto: 
24 ok zadní díl, 2 oka raglánová linie mezi zadním dílem a levým rukávem, 4 oka levý rukáv, 2 oka 
raglánová linie mezi levým rukávem a předním dílem, 24 ok přední díl, 2 oka raglánová linie mezi VT 
předním dílem a pravým rukávem, 4 oka pravý rukáv, 2 oka raglánová linie mezi pravým rukávem 
a zadním dílem. 
Pleteme základním vzorem v kruhových řadách dál, přičemž u raglánových linií přidáváme 
následovně: 

• Vel. 36/38

• 

: v každé 3. kruhové řadě přidáváme oboustranně 12 x 1 oko = 160 ok; 

Vel. 40/42

• 

: v každé 2. kruhové řadě přidáváme oboustranně 5 x 1 a v každé další 3. kruhové 
řadě ještě 10 x 1 oko = 184 ok; 

Vel. 46

Po 20 (23) 26,5 cm od límce práci rozdělíme a nejdříve dopleteme rukávy v normálních řadách, pak 
dopleteme přední a zadní díl v jednom díle v kruhových řadách. Nejdříve pleteme levý rukáv přes 
32 (38) 46 ok, ostatní oka odložíme. Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 12. (6.) 4. řadě 
oboustranně 4 (7) 10 x 1 = 24 (24) 26 ok. Po 35 (32) 28 cm od začátku rukávu pleteme dalších 5 cm 
vzorem lemu. Pak oka po 60 cm délky rukávy v rytmu vzoru uzavřeme. 

: střídavě v každé 2. a 3. kruhové řadě přidáváme oboustranně 19 x 1 oko = 216 ok. 

Pravý rukáv dopleteme stejně. Nyní pleteme přes zbylých 96 (108) 124 ok přední a zadní díl základním 
vzorem v kruhových řadách dál, přičemž dbáme na to, aby v 1. kruhové řadě při přechodu mezi 
rukávy nevznikla žádná dírka a příliš volné oko, proto vždy dvě na sebe navazující oka spleteme hladce 
a z tohoto oka pak znovu vypleteme 1 oko. Pleteme 35 cm, pak pleteme ještě dalších 5 cm vzorem 
lemu a pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem 
hladkou přízí, límec přeložíme směrem ven. 
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