
Model 15 Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Allround 
značky Schoeller+Stahl 
50% vlna Superwash 
50% polyakryl 
délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 

01 weiß 
 
 
03 rot 
08 graumelé 

600 g 
12 klubek 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

650 g 
13 klubek  
 
po 50 g 
po 1 klubku  

700 g 
14 klubek 
 
po 50 g 
po 1 klubku  

 
Model lze uplést i z následující příze: 
příze barva 36 38/40 42 
Zimba Medium EXP 
značky Schoeller+Stahl 
80% vlna Superwash 
20% polyamid 
délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 

20 weiß 
 
 
210 rot 
03 graumelé 

600 g 
12 klubek 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

650 g 
13 klubek 
  
po 50 g 
po 1 klubku  

700 g 
14 klubek 
 
po 50 g 
po 1 klubku  

 
Jehlice: č. 3,5 a 4 a krátká kruhová jehlice č. 4 a pomocná jehlice na copánky značky addi. 

Ostatní potřeby: červený zip v délce 22 cm 

Vzor lemu: 1 hladce 1 obrace na jehlicích č. 3,5. 

Sled barev: začátek a 3 řady graumelé, 4 řady rot, zbytek řad weiß. 

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic. 

Základní vzor: (vzorek práce: 23 ok a 28 řad = 10×10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích 
č. 4. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 1. – 24. řadu 
stále opakujeme. 

Copánkový vzor přes 45 ok (šířka ca. 15 cm) 

1. řada (lícová řada): 45 ok hladce; 
2. řada (rubová řada): 45 ok obrace; 
3. – 6. řada: stejně jako 1. a 2. řada; 
7. řada: *5 ok na pomocnou práci před práci, 5 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice 
hladce, 5 ok hladce, vzor mezi * opakujeme 3×; 
8. řada: stejně jako 2. řada; 
9. – 14. řada: stejně jako 1. a 2. řada; 
15. řada: *5 ok hladce, 5 ok na pomocnou jehlici před práci, 5 ok hladce, pak oka 
z pomocné jehlice hladce, vzor mezi * 3×opakujeme; 
16. řada: stejně jako 2. řada. 

_1. – 16. řadu stále opakujeme. 

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 

Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce. 

Vroubek: líc i rub stále hladce. 



Zdůrazněné ujímání 

• Pravý okraj práce: krajové oko, 2 oka hladce, 1 oko hladce sejmout, 1, resp. 2 oka hladce 
a sejmuté oko přes něj přetáhnout. 

• Levý okraj práce: 2, resp. 3 oka hladce splést, 2 oka hladce, krajové oko. 
 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 116 (124) 132 ok barvou graumel. na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu podle 
sledu barev. Po 6 cm od začátku pokračujeme barvou weiss na jehlicích č. 4, přičemž v 1. řadě 
přidáme 1 oko a dále pleteme v následujícím rozdělení ok: 

• vel. 36: krajové oko, 2× MS, končíme 3 oky za MS, 45 ok copánkový vzor, 2× MS, končíme 
3 oky za MS, krajové oko; 

• vel. 38/40: krajové oko, 4 oka rubový žerzej, 2× MS, končíme 3 oky za MS, 45 ok 
copánkový vzor, 2× MS, končíme 3 oky za MS, 4 oka rubový žerzej, krajové oko; 

• vel. 42: krajové oko, začínáme 9. okem MS, 2× MS, končíme 3 oky za MS, 45 ok 
copánkový vzor, 2× MS, končíme 11. okem následujícího MS, krajové oko; 

= 117 (125) 133 ok. 

Pro raglánové ujímání pleteme po 36 cm od začátku oboustranně krajové oko a 3 oka lícovým 
žerzejem, zbylá oka podle vzoru dál. V každé následující 2. řadě ujímáme zdůrazněně 
oboustranně 30×1 a 0 (1) 2×2 oka. Po 58 (59) 60 cm od začátku zbylých 57 ok odložit. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl. Raglánové ujímání pleteme po 36 cm od začátku stejně jako u 
zadního dílu, jen na pravém okraji práce pleteme uzlíčkový okraj a 2 oka vroubkem což vytvoří 
připletený lem pro zip. Současně pro výstřih po 54 (55) 56 cm od začátku odložíme prostředních 
25 ok a obě strany dokončíme odděleně. 

Pro zakulacení odložíme v každé následující 2. řadě na vnitřním okraji ještě 1×5, 1×4, 1×3, 1×2 a 
2×1 oko. Celková délka dílu je 58 (59) 60 cm. 

Pravý rukáv 

Začneme na 56 ok barvou graumelé na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu podle sledu barev. 
Po 6 cm od začátku pokračujeme barvou weiss na jehlicích č. 4, přičemž v 1. řadě přidáme 1 oko 
a dále pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, začínáme 15. okem MS, 3× MS, končíme 
5. okem následujícího MS, krajové oko = 57 ok. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé následující 8. řadě 11×1 oko a dále pak 
v každé 6. řadě 3×1 oko (v každé 6. řadě 18×1 oko) v každé 6. řadě 6×1 a dále v každé další 
4. řadě ještě 16×1 oko a oka zapracujeme do vzoru = 85 (93) 101 ok. 

Pro raglánové ujímání po 43 (42) 41 cm od začátku oka pleteme stejně, jako je popsáno u zadního 
dílu a v každé následující 2. řadě zdůrazněně oboustranně ujímáme 30 (34) 38×1 oko. Po 65 cm 
od začátku zbylých 25 ok odložíme. 

  



Levý rukáv 

Začínáme stejně jako u pravého rukávu. Raglánové ujímání pleteme smysluplně jako u pravého 
rukávu, jen na levém okraji práce pleteme 2 oka vroubek a krajové oko (uzlíčkový okraj), což 
vytváří připletený lem pro zip. Po 65 cm od začátku zbylých 25 ok odložíme. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme raglánové švy matracovým 
stehem. Na levém rameni vepředu necháme šev otevřený. Postranní a rukávové švy sešijeme 
matracovým stehem. Odložená oka nabereme na kruhovou jehlici č. 3,5 následovně: 57 ok přední 
díl, 25 ok pravý rukáv, 57 ok zadní díl, 25 ok levý rukáv = celkově 164 ok. 

Přes vnější 3 oka pleteme vždy 3 oka vroubek, zbytek ok pleteme vzorem lemu v normálních 
řadách. V 1. řadě u předního a zadního dílu přes copánkový vzor splétáme rovnoměrně vždy 9×2 
oka = 146 ok. 

Pleteme 6 cm barvou weiss, 4 řady barvou rot a 3 řady barvou graumelé. Pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Našijeme zip na rozparek v raglánu, tak, že konec stužky zipu končí trochu 
pod uzavírací řadou. Zbylý kus raglánového švu sešijeme matracovým stehem. Pro podložení 
nahodíme barvou rot na jehlice č. 3,5 po 5 okách a pleteme lícovým žerzejem. Po 26 cm 
od začátku oka uzavřeme. Podložení zespodu našijeme proti stužce zipu. 
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