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Model 38 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 
Spirali 
74% Polyacryl, 
20% Schurwolle, 
6% Polyester  
LL = ca. 80 m / 50 g 

02 weinlaub 
03 aster 
06 dahlie 
07 beere 
08 kiesel 

po 100 g 
po 2 
klubkách  
 

po 100 g 
po 2 
klubkách 

po 150 g 
po 3 
klubkách 

 
Jehlice:  
Jehlice č. 6 + 7, kruhová jehlice č. 6 + 7. 
 
Vzor lemu:  
(vzorek práce 15 ok a 19 řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6. 
 
Základní vzor:  
(vzorek práce 13 ok a 19 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace, v kruhových řadách stále hladce) na jehlicích č. 7. 
 
Sled proužků: 
Začátek a 34 kruhových řad barvou weinlaub, po 20 kruhových řadách barvou aster, dahlie, beere, 
kiesel a weinlaub. 
 
Pracovní postup: 
 
Model začínáme plést nahoře u límce v kruhových řadách a pleteme shora dolů.  
Začneme na 72 ok na kruhové jehlici č. 6 barvou weinlaub a uzavřeme do kruhu. Pleteme vzorem lemu 
podle sledu proužků. Po 10 cm (= límec) od začátku si označíme oka pro raglánové linie následovně: 
Začátek kruhové řady jsou 2 oka raglánové linie mezi zadním dílem a levým rukávem, 10 ok levý rukáv, 
2 oka raglánové linie mezi levým rukávem a předním dílem, 22 ok přední díl, 2 oka raglánové linie mezi 
předním dílem a pravým rukávem, 10 ok pravý rukáv, 2 oka raglánové linie mezi pravým rukávem 
a zadním dílem, 22 ok zadní díl. Pleteme dále na jehlicích č. 7 základním vzorem podle sledu proužků, 
přičemž v 1. kruhové řadě u ok předního a zadního dílu přidáme po 2 okách = vždy 24 ok stejně jako 
u ok rukávů pro vel. 36: přidáme po 2 okách, resp. pro vel. 46
V následující kruhové řadě přidáváme z obou stran označené raglánové linie (= vždy 2 oka hladce) 
vždy 1 oko hladce anglicky. Toto přidávání pleteme ještě 9 (14) 19 x v každé 2. kruhové řadě  

 ujímáme po 2 okách = vždy 12 (10) 8 ok. 

a 4 (3) 2 x v každé další 4. řadě. Přidaná pleteme lícovým žerzejem. 
Máme tedy: 2 oka raglán, 40 (46) 52 ok levý rukáv, 2 oka raglán, 52 (60) 68 ok přední díl, 2 oka raglán, 
40 (46) 52 ok pravý rukáv, 2 oka raglán, 52 (60) 68 ok zadní díl = celkem 192 (220) 248 ok. 
Po 30 (33) 36,5 cm od začátku práci rozdělíme, tedy v poslední kruhové řadě pleteme oka následovně: 
1. raglánové oko uplést (= patří k zadnímu) dílu, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (= krajové 
oko rukávu), 42 (48) 54 ok levý rukáv, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (= krajové oko rukávu), 
54 (62) 70 ok přední díl, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (= krajové oko rukávu), 42 (48) 54 ok 
pravý rukáv, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (= krajové oko rukávu), 53 (61) 69 ok zadní díl. 
Nejdříve dopleteme v normálních řadách rukávy, pak dopleteme přední a zadní díl v jednom kuse 
v kruhových řadách. Nejdříve pleteme přes 44 (50) 56 ok levý rukáv, ostatní oka odložíme. Pro postranní 
tvarování ujímáme následovně: 

• Pro vel. 36:

• 

 v každé 8. řadě ujímáme oboustranně 7 x 1 oko = 30 ok; 

Pro vel. 40/42

• 

: v každé 6. řadě ujímáme oboustranně 9 x 1 oko = 32 ok; 

Pro vel. 46: střídavě v každé 4. a 6. řadě ujímáme oboustranně 12 x 1 oko = 32 ok. 
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Po 35 cm od začátku rukávů v normálních řadách posledních 5 cm = 10 řad pleteme na jehlicích 
č. 6 vzorem lemu, pak oka po 60 cm délky rukávu v rytmu vzoru uzavřeme. Pravý rukáv dopleteme 
stejně. Pak dopleteme zbylých 108 (124) 140 předního a zadního dílu v kruhových řadách dál, přičemž 
dbáme na to, aby v první kruhové řadě při přechodu mezi rukávy nevznikly žádné dírky a příliš volná 
oka, proto vždy na sebe navazující oka spleteme hladce a z tohoto oka opět vypleteme 1 oko. 
Po 65 cm celkové délky pleteme ještě 5 cm vzorem lemu na jehlicích č. 6. Po 70 cm celkové délky oka 
v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme rukávové švy matracovým 
stehem. 
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