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Model 5 Dámský svetr 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze jeden 
údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Lorna 
značky Schoeller + Stahl 
49% polyakryl, 
49% vlna, 
2% polyamid 
délka návinu = ca. 70 m / 100 g 

07 petrol 800 g 
8 klubek 
 
 

900 g 
9 klubek 
 
 

 
Jehlice: jehlice a kruhová jehlice č. 10, kruhová jehlice a sada krátkých jehlic č. 12. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 9 ok a 13 řad = 10 x 10 cm). Vroubek (v řadách: líc i rub stale hladce, 
v kruhových řadách: střídavě 1 kruhová řada obrace, 1 kruhová řada hladce) na jehlicích č. 10. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 8 ok a 13 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (v řadách: líc hladce, rub 
obrace; v kruhových řadách: stale hladce) na jehlicích č. 12. 
 
Tip: 
Když navazujeme nové klubko, na konci a začátku odstraníme volná vlákna, přízi kousek rozmotáme 
a protáhneme skrz stužkovou přízi. Příze začátku a konce zauzlujeme a našijeme do stužky. Tak 
dostaneme hladký a nenápadný přechod, se kterým můžeme bez problému plést a nemáme žádný 
odpad. 
 
Pracovní postup 
 
Model se plete ze čtverců a trojúhelníků. Ve střihu jsou jednotlivé plochy číslované a v tomto pořadí je 
pleteme. Rozdělení vzoru je asymetrické. Přední a zadní díl se pletou až do výše přerušované linie 
v kruhových řadách, tj. trojúhelníky 2 a) a b) se pletou dohromady jako 1 trojúhelník, trojúhelníky 5 a) 
a b) se pletou dohromady jako 1 čtverec. K lepší přehlednosti jsou díly zakresleny jako rozložené. 
 
1) Trojúhelník: Začneme na 5 ok na kruhové jehlici č. 12 a pleteme rubovou řadu obrace. 

1. řada (lícová): krajové oko, 1 oko přidat (= 1 oko anglicky hladce = za zadní nit z příčné nitě 
přidat), 1 hladce, 1 přidat, 1 hladce, 1 přidat, 1 hladce, 1 přidat, krajové oko; 
2. řada (rubová): krajové oko, 7 ok obrace, krajové oko; 
3. řada: krajové oko, 1 oko přidat, 3 oka hladce, 1 přidat., 1 hladce, 1 přidat, 3 hladce, 1 přidat, 
krajové oko; 
4. řada: krajové oko, 11 ok obrace, krajové oko; 
5. řada: krajové oko, 1 oko přidat, 5 hladce, 1 oko přidat, 1 hladce, 1 přidat, 5 ok hladce, 
1 přidat, krajové oko; 
6. řada: krajové oko, 15 ok obrace, krajové oko. 

V každé další lícové řady přidáváme ještě 4 (5) x smysluplně 4 oka dál = 33 (37) ok. V poslední rubové 
řadě z prostředního oka rozpleteme 2 oka obrace = 34 (38) ok. Oka odložíme. 
 
2 a) a b) Trojúhelník: Pleteme stejně jako 1. trojúhelník. 
 
3) Trojúhelník: Stejně jako 1. trojúhelník. 
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4) Čtverec: Začneme na 34 (38) ok na jehlicích č. 12, odložených 17 (19) ok z 2 a) = levá strana 
a odložených 17 (19) ok z 1) = pravá strana nabereme, rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a pleteme 
v kruhových řadách = 68 (76) ok. 1. oko každé jehlice si označíme jako rohové oko. Pleteme 1 kruhovou 
řadu základním vzorem. Poslední oko 4. jehlice a 1. oko 1. jehlice sejmeme hladce, 1 hladce a sejmutá 
oka přes ně přetáhneme. Prostřední ze 3 ok je rohové oko, to leží nahoře. Na dalších 3 rozích pleteme 
ujímání stejně. Zbylá oka pleteme základním vzorem = 60 (68) ok. V každé následující 2. kruhové řadě 
pleteme tato ujímání ještě 6 (7) x. Nyní máme 3 oka na každé jehlici = celkem 12 ok. Pleteme ještě 
jednu ujímací řadu bez meziřady = 4 oka, pak oky protáhneme přízi a stáhneme je. 
 
5 a) a b) Čtverec: Začneme na 34 (38) ok na jehlicích č. 12, odložených 17 (19) z 1) = levá strana 
a odložených 17 (19) ok z 3) = pravá strana nabereme rovnoměrně na 4 jehlice a pleteme v kruhových 
řadách = 68 (76) ok. Pleteme stejně jako u 4). 
 
6), 7), 9), 10) a 11) Čtverec: Pleteme smysluplně jako čtverce předtím. Nově nahodíme 34 (38) ok 
a vždy přidáme 2 rozdílné strany z předchozích okrajů. 
 
8 a) a b) Čtverec: Nově nahodíme 17 (19) ok na jehlicích č. 12, přidáme 17 (19) ok z levého horního 
okraje z 6), 17 (19) ok ze 4) = pravá strana a ještě nově nahodíme 17 (19) ok k tomu = 68 (76) ok. Tento 
čtverec se neplete v kruhových řadách, protože má rozparek pro průramek a pleteme ho tedy 
v normálních řadách.  Označíme si 18. (20.), 35. (39.) a 52. (58.) oko jako rohové oko. V každé lícové 
řadě u označených ok pleteme smysluplně stejně jako u ostatních čtverců ujímání, stejně splétáme 
oboustranně krajové oko s následujícím, resp. předcházejícím okem. Zbylými 5 oky protáhneme přízi 
a stáhneme je. 
 
12) Čtverec: Nabereme 17 (19) ok na jehlicích č. 12 z levého horního okraje z 11), nově nahodíme 
34 (38) ok a nabereme 17 (19) ok z pravého horního okraje z 10) = 68 (76) ok. Pleteme smysluplně stejně 
jako 8). Plete se rozparek pro výstřih. 
 
13) Trojúhelník: Nabereme 17 (19) ok na jehlice č. 12 z 10) = levá strana a nově nahodíme 17 (19) ok 
= 34 (38) ok. Označíme si 18. (20.) oko jako rohové. V každé 2. řadě oboustranně splétáme krajové oko 
s okem následujícím, resp. předchozím a u rohových ok pleteme ujímání smysluplně stejně u čtverce. 
Zbylými 3 oky protáhneme přízi a stáhneme je. 
 
14) Trojúhelník: Nově nahodíme 17 (19) ok na jehlicích č 12 a nabereme 17 (19) ok z pravého horního 
okraje z 11) = 34 (38) ok. Pleteme v řadách stejně jako 13). 
 
15) Roh pravé rukávové vsadky vepředu: Nově nahodíme 17 (19) ok na jehlicích č. 12 a nabereme 
z okraje 13) a 7) po 17 (19) okách = 51 (57) ok. 17. (19.) a 34. (38.) oko si označíme jako rohové. Pleteme 
v řadách. V každé lícové radě u označených ok ujímáme smysluplně stejně jako u ostatních čtverců. 
Postranní ujímání pleteme stejně jako u 8) v každé 2. lícové řadě.  
 
Pleteme, až máme mezi rohovými oky ještě 7 ok na jehlici. Pak pleteme následovně: pokračujeme 
v postranních ujímáních v každé 2 lícové řadě. U rohových ok ujímáme následovně: 2 oka hladce 
sejmout, 2 oka hladce splést a sejmutá oka přes ně přetáhnout, 3 oka hladce, 3 oka hladce sejmout, 
1 oko hladce a sejmutá oka přes ně přetáhnout. Nyní máme jen rohová oka a 3 oka hladce na jehlici 
= 5 ok. Pleteme rubovou řadu obrace. Rohová oka ujímáme stejně dál. Zůstane jen 1 ok mezi rohovými 
oky. V poslední rubové řadě 2 rohová oka a 1 oko obrace splést. Zbylých 6 ok na další jehlici sešijeme 
pletacím stehem, přičemž 1. oko přišijeme také. 
 
16) Roh pravé rukávové vsadky vzadu: Nabereme z okrajů z 9) a 14) po 17 (19) okách na jehlice č. 12 
a nově nahodíme 17 (19) ok = 51 (57) ok. Pleteme v řadách stejně jako u 15). 
 
17) Trojúhelník levé rukávové vsadky vzadu: Nově nahodíme 17 (19) ok na jehlicích č 12, nabereme 
z pravého horního okraje z 12) 17 (19) ok a z okraje rozparku z 8 b) nabereme 4 oka = 38 (42) ok. 
Označíme si 17. (19.) a 34. (38.) oko jako rohová. Pleteme v řadách. V každé lícové řadě pleteme 
smysluplně ujímání u označených ok dál stejně jako u ostatních čtverců a na začátku řady splétáme 
2 oka hladce. Tak pokračujeme dál až 2 krajová oka leží zvenku na levém okraji práce. Odtud 
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splétáme také i na konci řady 2 oka hladce, u rohových ok ve středu pokračujeme dál v ujímání, 
až zbudou 3 oka. Pak těmito oky protáhneme přízi a stáhneme je. 
 
18) Trojúhelník levé rukávové vsadky vepředu: Nabereme 4 oka na jehlice č. 12 z okraje rozparku 
z 8 a), nabereme 17 (19) ok z pravého dolního okraje z 12) a nově nahodíme 17 (19) ok = 38 (42) ok. 
Označíme si 5. a 22. (24.) oko jako rohové oko. Pleteme v řadách. V každé lícové řadě u označených 
ok smysluplně pleteme ujímání sejně jako u ostatních čtverců a na konci řady splétáme 2 oka hladce. 
Takto pleteme stejně dál, až 1. rohové oko zvenku leží na pravém okraji práce. Odtud splétáme také 
i na začátku řady 2 oka hladce, u rohových ok ve středu pokračujeme dál v ujímání, až zbudou 3 oka. 
Pak těmito oky protáhneme přízi a stáhneme je. 
 
19) Čtverec: Začneme na 34 (38) ok na jehlicích č. 12, z pravého horního okraje z 16) nabereme 17 (19) 
ok a z levého horního okraje z 15) nabereme 17 (19) ok, oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice 
a pleteme v kruhových řadách = 68 (76) ok. Pleteme v kruhových řadách stejně jako u 4). 
  
20) Čtverec: Začneme na 34 (38) ok na jehlicích č. 12, nabereme z pravého okraje z 18) 17 (19) ok 
a z levého okraje ze 17) 17 (19) ok, oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice a pleteme v kruhových 
řadách = 68 (76) ok. Pleteme v kruhových řadách stejně jako 4). 
 
21) Levý rukáv, spodní díl: Začneme na 22 (24) ok na jehlicích č. 10 a pleteme 5 (3) cm vzorem lemu. 
Dále pokračujeme na jehlicích č. 12 základním vzorem. Po 2 řadách práci uprostřed rozdělíme a obě 
strany dokončíme odděleně = po 11 (12) okách. U rozdělovací linie ujímáme v každé 2. řadě 10 (11) x 1 
oko. Pak poslední oko uzavřeme a našijeme ho podle střihového schématu. 
 
22) Pravý rukáv, spodní díl: Začneme na 22 (24) ok na jehlicích č. 10 a pleteme 5 (3) cm vzorem lemu. 
Dále pokračujeme na jehlicích č. 12 základním vzorem. Po 2 řadách práci uprostřed rozdělíme a obě 
strany dokončíme odděleně = po 11 (12) okách. U rozdělovací linie ujímáme v každé 2. řadě 10 (11) x 1 
oko. Pak poslední oko uzavřeme a našijeme ho podle střihového schématu. 
 
Dohotovení: 
Sešijeme rukávové a krátké postranní švy matracovým stehem. Ramenní švy sešijeme vždy přes 8 (10) 
cm matracovým stehem. Z okraje výstřihu nabereme rovnoměrně 44 (46) ok na kruhovou jehlici č. 10 
a pleteme v kruhových řadách na jehlicích č. 10 vzorem lemu. Po 5 cm oka volně uzavřeme. 
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