
Model 16 Dámský pletený svetr 
Návrh: Manuela Seitter 
 
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 
Merino 105 EXP 
značky Austermann 
100% vlna merino superfine 
délka návinu = ca. 105 m / 50 g 

328 hellgrau 
 
 
329 grau 
 
 
303 rot 
333 petrol 
360 electric blue 

350 g 
7 klubek 
 
150 g 
3 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

400 g 
8 klubek 
 
200 g 
4 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

450 g 
9 klubek 
  
250 g 
5 klubek 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

 
Jehlice: č. 4,5 a 5,5 a krátká kruhová jehlice č. 4,5 a 5,5 značky addi. 

Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4,5. 

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

Základní vzor 1: (vzorek práce: 20 ok a 28 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 5,5. 

Základní vzor 2: (vzorek práce: 19 ok a 24 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej podle rozkresu norskou 
technikou. Nepoužívanou přízi vedeme volně na rubové straně práce. 1 čtvereček = 1 oko a 1 
řada. 1. – 20. řadu stále opakujeme. 

Sled barev rukávy: po 4 řadách *rot, petrol, grau, electric blue, hellgrau*, vzor mezi * stále 
opakujeme. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 83 (89) 97 ok barvou hellgrau na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu 
v následujícím rozdělení ok: krajové oko, * 1 oko hladce, 1 oko obrace*, vzor mezi * stále 
opakujeme, končíme 1 okem hladce, krajové oko. Po 8 cm od začátku pokračujeme dále 
na jehlicích č. 5,5 základním vzorem 2 podle rozkresu a v tomto rozdělení ok: krajové oko, 
začínáme 11. (8.) 6. okem MS, 3× MS, končíme 11. (14.) 18. okem následujícího MS, krajové oko. 

Pro raglánové ujímání po 41 cm od začátku oboustranně uzavřeme 3 oka a dále pak ještě 
ujímáme oboustranně v každé následující 4. řadě 11×1 a pak ještě v každé další 2, řadě 0 (1) 2×1 
oko. Po 61 (62) 63 cm od začátku zbylých 55 (59) 65 ok uzavřeme. 

Přední díl 

Začneme na 83 (89) 97 ok barvou hellgrau na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu 
v následujícím rozdělení ok: krajové oko, * 1 oko obrace, 1 oko hladce *, vzor mezi * stále 
opakujeme, končíme 1 okem obrace, krajové oko. Po 8 cm od začátku pokračujeme dále 
na jehlicích č. 5,5 základním vzorem 2 podle rozkresu a v tomto rozdělení ok: krajové oko, 
začínáme 11. (8.) 6. okem MS, 3× MS, končíme 11. (14.) 18. okem následujícího MS, krajové oko. 



Pro raglánové ujímání po 41 cm od začátku oboustranně uzavřeme 3 oka a dále pak ještě 
ujímáme oboustranně v každé následující 4. řadě 11×1 a pak ještě v každé další 2, řadě 0 (1) 2×1 
oko.  

Současně pro výstřih po 53 cm od začátku uzavřeme prostředních 19 ok a obě strany dokončíme 
odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě 1×3, 5 (6) 7×2 a 2×1 
oko. Po 61 (62) 63 cm od začátku vždy 3 oka uzavřeme. 

Rukáv 

Začneme na 46 ok barvou hellgrau na jehlicích č. 5,5 a pleteme základním vzorem 1, pleteme 3 
řady barvou hellgrau. Pak pleteme dále podle sledu barev rukáv dál. Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně v 16. (6.) 16. a v každé následující 10. (10.) 8. řadě 12 (13) 14×1 oko = 70 
(72) 74 ok. Pro raglánové ujímání po 48 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak 
ujímáme v každé následující 2. řadě 27 (28) 29×1 oko. Po 68 (69) 70 cm od začátku zbylých 10 ok 
uzavřeme.  

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Raglánové švy rukávů našpendlíme 
na raglánové švy zadního a předního dílu. Při sešívání raglánových švů dáváme pozor na to, 
že počet řad u rukávů a zadního/předního dílu jsou rozdílné. Sešijeme raglánové švy matracovým 
stehem. Pro límec nabereme z okraje výstřihu na kruhovou jehlici č. 4,5 rovnoměrně 134 (144) 
154 ok a pleteme 10 kruhových řad vzorem lemu. Pak pokračujeme na kruhové jehlici č. 5,5 dál. 
Po 24 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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