
Model 17 Pánský pletený svetr 
 
Pro velikost 48/50 = údaje před závorkou, pro velikost 52/54 = 1. údaj v závorce, pro velikost 56 
= 2. údaj v závorce, pro velikost 58/60 = údaje za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 48/50 52/54 56 58/60 
Step Classic EXP 
značky Austermann 
75% vlna (sw), 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 
420 m/ 100 g 

1037 graumelé 
 
 
1017 royalblau 
 
 
1001 weiß 
1004 rot 

200 g 
2 klubka 
 
100 g 
1 klubko 
 
po 100 g 
po 1 klubku 

200 g 
2 klubka 
 
200 g 
2 klubka 
 
po 100 g 
po 1 klubku  

300 g 
3 klubka  
 
200 g 
2 klubka 
 
po 100 g 
po 1 klubku 

300 g 
3 klubka 
 
200 g 
2 klubka 
 
po 100 g 
po 1 klubku 

 
Jehlice: jehlice č. 3 značky addi. 

Ostatní potřeby: 1 zip 20 cm dlouhý. 

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3. 

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

Základní vzor 1: (vzorek práce 25 ok a 36 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 3. 

1. řada a všechny liché řady: krajové oko, hladce, krajové oko; 
2. a 4. řada: krajové oko, *3 oka obrace, 3 oka hladce*, krajové oko; 
6. a 8. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
10. a 12. řada: krajové oko, *3 oka obrace, 3 oka hladce*, krajové oko; 
14. a 16. řada: krajové oko, hladce, krajové oko. 

Vzor mezi * = 1 MS stále opakujeme. 1. – 16. řadu stále opakujeme. 

Základní vzor 2: (vzorek práce 26 ok a 36 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 3. Lícový žerzej (líc 
hladce, rub obrace) na jehlicích č. 3 norskou technikou podle rozkresu. Nepotřebnou přízí vedeme 
volně na rubové straně práce. 

1 čtvereček = 1 oko a 1 řada. 1. – 50. řadu pleteme 1×. 

Základní vzor 3: (vzorek práce 27 ok a 40 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 3. 

1. a 2. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 
3. a 4. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko obrace*, končíme 1 okem hladce, krajové 
oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 

Zdůrazněné ujímání 

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

 



Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 140 (150/160) 170 ok barvou grau na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. 
V poslední rubové řadě přidáme rovnoměrně 2 oka. Po 6 cm od začátku pokračujeme dále 
základním vzorem 1 v následujícím rozdělení ok: 1. řada (lícová): krajové oko, hladce, krajové oko, 
2. řada (rubová): krajové oko, 1 (3/2) 1 oko hladce, 23 (24/26) 28× MS, končíme 1 (3/2) 1 okem 
obrace, krajové oko = 142 (152/162) 172 ok. Další řady pleteme smysluplně v tomto rozdělení ok 
dál. V poslední rubové řadě základního vzoru 1 přidáváme rovnoměrně 5 (5/7) 7 ok = 147 
(157/169) 179 ok. Po 25 (27/29) 31 cm od lemu pokračujeme dále základním vzorem 2 
v následujícím rozdělení ok: 

vel. 48/50: krajové oko, 9× MS, končíme oky za MS, krajové oko; 
vel. 52/54: krajové oko, začínáme 12. okem MS, 9× MS, končíme 6. okem následujícího 
MS, krajové oko; 
vel. 56: krajové oko, začínáme 6. okem MS, 9× MS, končíme 12. okem následujícího MS, 
krajové oko; 
vel. 58/60: krajové oko, 11× MS, končíme oky za MS, krajové oko. 

Po 50 řadách základního vzoru 2 pokračujeme dále základním vzorem 3 barvou royalblau, přičemž 
v 1. řadě přidáme rovnoměrně 6 ok = 153 (163/175) 185 ok. 

Pro náramenice uzavřeme po 64 (66/68) 70 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně. 8×4 
a 4×5 (6×4 a. 6×5 / 12×5) 9×5 a 3×6 ok. Současně pro výstřih uzavřeme po 68 (70/72) 74 cm 
od začátku prostředních 68 (70/72) 74 cm ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení 
uzavřeme ještě v každé 2. řadě na vnitřním okraji 1×5 (6/6) 7, 1×3 a 1×2 oka. Celková délka dílu je 
70 (72/74) 76 cm. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro rozparek práci rozdělíme uprostřed po 47 (49/51) 53 cm 
od lemu a obě strany dokončíme odděleně. Nejdříve pleteme přes 77 (82/88) 93 ok na levém okraji 
práce dál. Zbylých 76 (81/87) 92 ok odložíme. Pro výstřih po 14 cm od rozparku = 63 (65/67) 
69 cm od lemu v každé 2. řadě na pravém okraji práce uzavřeme 1×10 (12/12) 13, 1×5 (6/6) 7, 
1×3, 1×2 a 5×1 oko. Současně pro náramenice po 64 (66/68) 70 cm od lemu na levém okraji 
práce pleteme stejně jako u zadního dílu. 

Nyní pokračujeme v pletení přes oka na pravém okraji práce dál. Na konci řady přidáme 1 oko jako 
krajové oko = 77 (82/88) 93 ok. Pro výstřih po 14 cm od rozparku = 63 (65/67) 69 cm od lemu 
v každé 2. řadě na levém okraji práce uzavřeme 1×10 (12/12) 13, 1×5 (6/6) 7, 1×3, 1×2 a 5×1 oko. 
Současně pro náramenice po 64 (66/68) 70 cm od lemu na pravém okraji práce pleteme stejně 
jako u zadního dílu. 

Sešijeme ramenní švy matracovým stehem. Odměříme z obou stran ramenního švu 23 (24/25) 
26 cm pro průramky a místa si označíme. 

Rukáv 

Nabereme 121 (127/131) 137 ok barvou royalblau na jehlicích č. 3 z okraje průramků mezi 
označeními. Pleteme rubovou řadu obrace, dále pleteme 2 řady lícový žerzej barvou graumelé Pak 
pokračujeme základním vzorem 2 v tomto rozdělení ok: krajové oko, začínáme 14. (11./9.) 6. okem 
MS, 7× MS, končíme 4. (7./9.) 12. okem následujícího MS, krajové oko. Upozornění: protože se 
rukávy pletou odshora dolů, musíme také plést podle rozkresu odshora dolů. 

Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně oboustranně v 7. řadě základního vzoru 2 a dále pak 
ještě v každé následující 8. řadě 6×1 oko = 109 (115/119) 125 ok. 



Po 50 řadách základního vzoru 2 pokračujeme dále základním vzorem 1 barvou graumelé, 
přičemž v 1. řadě ujímáme rovnoměrně 5 (5/3) 3 oka = 104 (110/116) 122 ok. Pro postranní 
tvarování ujímáme ještě oboustranně ještě v každé 8. řadě 6×1 a pak ještě v každé 6. řadě 15×1 
oko (v každé 8. řadě 6×1 a v každé 6. řadě ještě 15×1 / v každé 8. řadě 3×1 a pak ještě v každé 
6. řadě 19×1) v každé 6. řadě 19×1 a pak ještě v každé 4. řadě 6×1 oko = 62 (68/72) 72 ok. 

Po 54 cm od okraje pleteme ještě 6 cm vzorem lemu, pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu barvou royablau na jehlice č. 3 
rovnoměrně 125 (131/137) 143 ok a pleteme lícovým žerzejem. Po 6 cm pokračujeme dál barvou 
graumelé Pleteme lícovou řadu hladce, rubovou řadu hladce (= přehyb), dále 6 cm lícový žerzej 
barvou grau. Pak uzavřeme prostředních 115 (121/127) 133 ok. Přes vnějších vždy 5 ok 
pro podložení pleteme ještě 14 cm lícovým žerzejem dál. Pak oka uzavřeme. Lem výstřihu 
přehneme na polovinu dovnitř, vsadíme zip. Podložení našijeme zevnitř proti stužce zipu. 
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