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Model 41 Dámský svetr a nákrčník 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38 42 nákrčník 
Lorna 
značky Schoeller + Stahl 
49% polyakryl 
49% vlna 
  2% polyamid 
délka návinu = ca. 70 m / 100 g  

04 feuer 
 

700 g 
7 klubek 
 
 

700 g 
7 klubek 
 
 

800 g 
8 klubek 
 
 

200 g 
2 klubka 

 
Jehlice: jehlice č. 10 + 12 a dlouhá kruhová jehlice č. 12. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 8,5 oka a 13 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (v řadách: líc hladce, rub 
obrace; v kruhových řadách: stále hladce) na jehlicích č. 12. 
  
Základní vzor 2: (vzorek práce: 6 ok a 9 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 10. 

1. řada (lícová): krajové oko, *1 nahodit, 1 hladce*, končíme 1 nahodit, krajové oko; 
2. řada (rubová): krajové oko, hladce, přičemž nahození předchozí řady necháme spadnout 
a oko vytáhneme do délky, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme, 1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Tip: 
Když použijeme nové klubko, na konci a začátku příze odstraníme volná vlákna, přízi kousek rozmotáme 
a protáhneme okem stužkové příze. Příze začátku a konce zauzlujeme a zašijeme do stužkové příze. Tak 
dostaneme hladký a nenápadný přechod, se kterým můžeme dále plést a nemáme žádný odpad. 
 
Pracovní postup 
 
Svetr se plete napříč u předního a zadního dílu. Levý rukáv se na začátku plete extra, pak se přidá mezi 
přední a zadní díl a plete se dál společně.  Pravý rukáv se v průběhu pletení připlétá. Střihové schéma 
je symetricky znázorněno. Díky přidávání se při pletení vytváří šikmý spodní lem. Začínáme levým 
rukávem. 
 
Začneme na 22 ok na jehlicích č. 12 a pleteme základním vzorem 1. Pro postranní rozšíření přidáváme 
oboustranně v každé 6. řadě 5 x 1 oko = 32 ok. Po 32 cm od začátku oka odložíme. 
 
Zadní a přední díl začínáme na levém spodním rohu. Začneme na 5 ok na jehlicích č. 12 a pleteme 
rubovou řadu obrace, pak pleteme základním vzorem 1 následovně: 

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

V každé další lícové řadě přidáváme smysluplně další 4 oka dál až do výšky cca 32 (34) 36 cm (měřeno 
na rovném sledu ok) = 89 (93) 97 ok.  
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V následující lícové řadě pleteme přes první polovinu ok = 44 (46) 48 ok, přidáme 32 odložených ok 
levého rukávu a pleteme přes dalších 45 (47) 49 ok. Tím zároveň pleteme i levý rukáv, středová 
přidávání jsou ukončena = 121 (125) 129 ok. Nyní pokračujeme v přidávání jen na obou vnějších 
stranách. Po cca 40 (42) 44 cm (měřeno na rovném sledu ok), je šířka pro zadní a přední díl vždy cca 50 
(54) 58 cm a celkem máme 131 (135) 139 ok a pleteme dále v kruhových řadách a ujímáme při nošení 
na pravé postranní švové linii. V 1. kruhové řadě spleteme 2 na sebe navazující krajová oka a označíme 
si je = 130 (134) 138 ok. Nyní na tomto místě splétáme v každé 2. kruhové řadě následovně: 2 oka 
sejmout hladce (2. oko z těchto dvou je vždy označené oko), 1 hladce a sejmutá oka přes ně 
přetáhnout. 
 
Současně po 50 cm od začátku (měřeno na rukávu) = 124 (128) 132 ok, prostřední 2 rukávová oka 
spleteme a označíme je. Pro náramenice pak ujímáme v každé 2. kruhové řadě ještě 7 (8) 9 x 2 oka 
stejně jako je popsáno u pravé postranní švové linie = 93 ok. Pak pleteme ještě 1 kruhovou řadu. Nyní 
pro výstřih práci na označených okách rukávů rozdělíme. Označená oka rukávu pleteme při pletení 
předního dílu také. Pro přední výstřih uzavřeme na začátku řady 1 x 13 ok, ujímání na pravé švové linii 
pleteme dál a na konci řady pro zadní výstřih přidáme 1 oko jako krajové z označeného oka = 79 ok 
= 33 ok přední díl a 46 ok zadní díl. 
 
Pro přední výstřih se nepletou dále žádná další ujímání. Další řady pleteme rovně. Pro zadní výstřih 
ujímáme rovnoměrně ještě 13 ok. Další ujímání a přidávání jsou pro každou velikost popsána odděleně: 

Vel. 36: pro zadní výstřih v každé následující lícové řadě na konci řady 7 x poslední 2, resp. 
poslední 3 oka střídavě splést hladce = 10 ok ujmout. 
Současně ještě pleteme 7 x ujímání na pravé postranní linii. Nyní je po cca 68 cm (měřeno 
na rovném sledu ok rohu předního a zadního dílu) pravá postranní linie ukončena a připlétá se 
pravý rukáv. Proto si práci na pravé postranní linii rozdělíme a dopleteme odděleně = 26 ok 
přední díl a a 29 ok zadní díl. 
Pleteme přes 26 ok předního dílu a na konci řady nově nahodíme pro rukáv 7 ok a pleteme 
řadu zpátky. V následující lícové řadě na konci řady nově nahodíme 6 ok a pleteme řadu 
zpátky = 39 ok. 
Novou přízí nahodíme 7 ok pro rukáv, upleteme 26 ok zadního dílu, poslední 3 oka výstřihu splést 
hladce = 34 ok. Pleteme řadu zpátky a a konci řady nově nahodíme 6 ok pro rukáv = 40 ok. 
V následující lícové řadě spleteme poslední 2 oka výstřihu hladce = 39 ok a pleteme řadu 
zpátky. Na konci řady nově nahodíme 6 ok pro rukáv = 45 ok. 
Nyní je výstřih ukončen a pleteme dál přes oka zadního a předního dílu společně, přičemž 
v 1. řadě krajová oka spleteme hladce (tato oka si označíme pro ramenní ujímání) a na konci 
řady nově nahodíme 6 ok pro rukáv = 89 ok. V každé následující lícové řadě u označených ok 
pro náramenice ujímáme 7 x 2 a 1 x 1 oko stejně jako je popsáno u levé náramenice, stejně 
současně s 1. ramenním ujímáním ještě oboustranně nově nahodíme pro rukáv 1 x 6 ok = 86 ok. 
Nyní jsme dosáhli středu rukávu. 
Vel. 38: pro zadní výstřih v každé následující lícové řadě na konci řady 8 x poslední 2, resp. 
poslední 3 oka střídavě splést hladce = 12 ok ujmout. 
Současně ještě pleteme 8 x ujímání na pravé postranní linii. Nyní je po cca 72 cm (měřeno 
na rovném sledu ok rohu předního a zadního dílu) pravá postranní linie ukončena a připlétá se 
pravý rukáv. Proto si práci na pravé postranní linii rozdělíme a dopleteme odděleně = 25 ok 
přední díl a 26 ok zadní díl. 
Pleteme přes 25 ok předního dílu a na konci řady nově nahodíme pro rukáv 7 ok a pleteme 
řadu zpátky = 32 ok. 
Novou přízí nahodíme 7 ok pro rukáv, upleteme 24 ok, poslední 2 oka výstřihu splést hladce 
= 32 ok. Pleteme řadu zpátky a na konci řady nově nahodíme 7 ok pro rukáv = 39 ok. Nyní je 
výstřih ukončen a pleteme dál přes oka zadního a předního dílu společně, přičemž v 1. řadě 
krajová oka spleteme hladce (tato oka si označíme pro ramenní ujímání) a na konci řady nově 
nahodíme 7 ok pro rukáv = 77 ok. V každé následující lícové řadě u označených ok pro 
náramenice ujímáme 8 x 2 a 1 x 1 oko stejně jako je popsáno u levé náramenice, stejně 
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současně s 1. ramenním ujímáním ještě oboustranně nově nahodíme pro rukáv 1 x 7 ok a 1 x 6 
ok = 86 ok. Nyní jsme dosáhli středu rukávu. 
Vel. 42: pro zadní výstřih v každé následující lícové řadě na konci řady 9 x poslední 2, resp. 
poslední 3 oka střídavě splést hladce = 13 ok ujmout. 
Současně ještě pleteme 9 x ujímání na pravé postranní linii. Nyní je po cca 75 cm (měřeno 
na rovném sledu ok rohu předního a zadního dílu) pravá postranní linie ukončena a připlétá se 
pravý rukáv. Proto si práci na pravé postranní linii rozdělíme a dopleteme odděleně = 24 ok 
přední díl a 24 ok zadní díl. 
Novou přízí nahodíme pro rukáv 8 ok, pleteme 23 ok zadního dílu, krajová oka zadního 
a předního dílu splést hladce (tato oka si označíme pro ramenní ujímání), 23 ok předního dílu, 
na konci řady nově nahodíme 8 ok pro rukáv = 63 ok. V každé následující lícové řadě 
u označených ok pro náramenice ujímáme 9 x 2 a 1 x 1 oko stejně jako je popsáno u levé 
náramenice, stejně současně s 1. ramenním ujímáním ještě oboustranně nově nahodíme 
pro rukáv 3 x 7 ok a 1 x 6 ok = 86 ok. Nyní jsme dosáhli středu rukávu. 

 
Dohotovení: 
Otevřená oka rukávu sešijeme pletacím stehem. Zbylé rukávové švy sešijeme matracovým stehem. 
 
Nákrčník: 
Začneme na 18 ok na jehlicích č. 10 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme základním 
vzorem 2. Po cca 135 cm, resp. těsně před vypletením druhého klubka práci ukončíme a otevřená oka 
poslední řady sešijeme pletacím stehem s počátečními oky. 
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