
Model 19 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 
Merino 105 EXP 
značky Austermann 
100% vlna merino 
superfine 
délka návinu = ca. 105 m / 
50 g 

360 electric 
blue 
 

750 g 
15 klubek 
 

800 g 
16 klubek  

850 g 
17 klubek 
 

900 g 
18 klubek 

 
Model lze uplést i z následujících přízí: 

příze barva 48/50 52/54 56 58/60 
Ambra Melange 
značky Austermann 
46% vlna merino 
46 viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m / 
50 g 

04 dunkelblau 
 
 

400 g 
8 klubek 
 

400 g 
8 klubek 
 

450 g 
9 klubek 
 

450 g 
9 klubek 

 
příze barva 48/50 52/54 56 58/60 
Merino Mix 
značky Schoeller+Stahl 
51% vlna merino 
49% polyakryl 
délka návinu = ca. 100 m / 
50 g 

32 royal 
 
 

800 g 
16 klubek  

850 g 
17 klubek 
 

900 g 
18 klubek 
 

950 g 
19 klubek 

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

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

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

Základní vzor: (vzorek práce 21,5 ok a 28 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 5. Falešný patent, počet 
ok dělitelný 4 + 1 oko. 

1. řada: *2 oka hladce, 2 oka obrace*, končíme 1 okem hladce; 
2. řada: *2 oka obrace, 2 oka hladce*, končíme 1 okem obrace. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Copánek přes 14 ok: (šířka cca 6 cm) na jehlicích č. 5. 

1. řada (lícová): 2 oka obrace, 4 oka hladce, 2 oka obrace, 4 oka hladce, 2 oka obrace; 
2. řada (rubová): 2 oka hladce, 4 oka obrace, 2 oka hladce, 4 oka obrace, 2 oka hladce; 
3. – 18. řada: stejně jako 1. a 2. řada; 
19. řada: 2 oka obrace, 4 oka na pomocnou jehlici před práci, 4 oka hladce, 2 oka obrace, 
oka z pomocné jehlice hladce, 2 oka obrace; 
20. řada: stejně jako 2. řada. 



1. – 20. řadu stále opakujeme. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 118 (126/134) 142 ok na jehlicích č. 4 a pleteme vzorem lemu. V poslední rubové 
řadě rovnoměrně přidáme 10 ok. Po 6 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 5 základním 
vorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 25 (29/33) 37 ok falešný patent, *14 ok copánkový 
vzor, 17 ok falešný patent*, vzor mezi * 2×opakujeme, končíme 14 oky copánkovým vzorem, 25 
(29/33) 37 ok falešný patent, krajové oko = 128 (136/144) 152 ok. 

Pro náramenice po 64 (66/68) 70 cm od začátku uzavřeme oboustranně 5 (5/6) 6 ok a dále pak 
uzavřeme ještě v každé 2. řadě  

Současně pro výstřih po 68 (70/72) 74 cm od začátku uzavřeme prostředních 30 (34/34) 38 ok 
a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na vnitřním okraji 
ještě 1×4 a 1×2 oka. Celková délka dílu je 70 (72/74) 76 cm. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih po 61 (63/65) 67 cm od začátku uzavřeme 
prostředních 20 (24/24) 28 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme ještě 
v každé 2. řadě na vnitřním okraji 3×3 a 2×1 oko. Náramenice pracujeme stejně jako u zadního 
dílu. Celková délka dílu je 70 (72/74) 76 cm. 

Sešijeme ramenní švy matracovým stehem. Pro průramky si oboustranně odměříme od ramenního 
švu 23 (24/25) 26 cm a místa si označíme. 

Rukáv 

Nabereme 102 (106/110) 114 ok na jehlicích č. 5 mezi označeními a pleteme v tomto rozdělení ok: 
krajové oko, 43 (45/47) 49 ok falešný patent, 14 ok copánkový vzor, 43 (45/47) 49 ok falešný 
patent, krajové oko. 

Pro postranní tvarování ujímáme v každé následující 6. řadě oboustranně 24 (24/24) 20×1 oko 
a pro vel. 58/60 v následující 4. řadě ještě ujímáme oboustranně 6×1 oko = 54 (58/62) 62 ok. 
Po 54 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 4 vzorem lemu. Po 6 cm od vzoru lemu oka 
volně v rytmu vzoru uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
v jednom kuse matracovým stehem. Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu na kruhovou 
jehlici č. 4 rovnoměrně 98 (108/108) 122 ok a pleteme v kruhových řadách následovně: 1 kruhovou 
řadu obrace, 1 kruhovou řadu hladce a 1 kruhovou řadu obrace. Pak pleteme dále vzorem lemu. 
Po 5 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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