
Model 43 Pánský svetr 
 
Pro velikost 48/50 = údaje před závorkou, pro velikost 52/54 = údaje v závorce, pro velikost 56/58 
= údaje za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 48/50 52/54 56/58 
Merino Lace EXP 
značky Austermann 
100% vlna merino 
superfine 
délka návinu 
= ca. 400 m / 50 g  

11 camelmelé 
12 braunmelé 
 
06 kiwi 
13 anthrazitmelé 
18 erbse 
20 bordeaux 

po 150 g 
po 3 klubkách 
 
po 100 g 
po 2 klubkách 

po 150 g 
po 3 klubkách 
 
po 150 g 
po 2 klubkách 

po 200 g 
po 4 klubkách 
 
po 150 g 
po 2 klubkách  

 
Jehlice: č. 3 + 4 a krátká kruhová jehlice č. 4 značky addi. 

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

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

Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 30 řad = 10×10 cm). Pleteme podle pletacího rozkresu 
trojitou přízí na jehlicích č. 4. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách se oka pletou tak, 
jak se jeví. 1. – 10. řadu stále opakujeme. 

Sled barev: Pokud pleteme 2 vlákny jedné barvy, vždy použijeme začátek klubka jako jedno 
vlákno a konec klubka jako druhé vlákno. 

 18 řad 2 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno erbse (lem); 

 18 řad 1 vlákno anthrazitmelé + 2 vlákna erbse; 

 18 řad 1 vlákno kiwi + 2 vlákna erbse; 

 18 řad 2 vlákna kiwi + 1 vlákno erbse; 

 18 řad 2 vlákna kiwi + 1 vlákno camelmelé; 

 18 řad 1 vlákno kiwi + 2 vlákna camelmelé; 

 18 řad 1 vlákno braunmelé + 2 vlákna camelmelé; 

 18 řad 2 vlákna braunmelé + 1 vlákno camelmelé; 

 18 řad 2 vlákna braunmelé + 1 vlákno bordeaux; 

 18 řad 1 vlákno braunmelé + 2 vlákna bordeaux; 

 18 řad 1 vlákno anthrazitmelé + 2 vlákna bordeaux; 

 18 (24) 30 řad 2 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux. 

Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce. 

Zdůrazněné ujímání: 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka hladce splést 

Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout, 
1 oko hladce, krajové oko 



Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 122 (130) 142 ok trojitou přízí (= po 2 vláknech anthrazitmelé + 1 vlákno erbse) 
na jehlicích č. 3 a pleteme 6 cm = 18 řad vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 
na jehlicích č. 4 podle sledu barev, přičemž v 1. řadě přidáváme rovnoměrně 1 (2) 0 ok a jen 
pro velikost 56/58 ujímáme 2 oka. Dále pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 2 (0) 
4 oka rubový žerzej, 9 (10) 10× MS, končíme 2 (0) 4 oky rubový žerzej, krajové oko = 123 (132) 
140 ok. 

Pro průramky po 49 cm od začátku uzavřeme oboustranně 6 ok a dále pak ještě ujímáme 
zdůrazněně v každé 2. řadě 11 (14) 14×1 oko = 89 (92) 100 ok. 

Pro náramenice po 69 (71) 73 cm od začátku uzavřeme oboustranně 6 ok a dále pak ještě 
uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně 3×6 (2×6 a 1×7) 3×7 ok 

Současně pro výstřih po 69 (71) 73 cm od začátku uzavřeme prostředních 31 (32) 36 ok a obě 
strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme ještě v každé 2. řadě na vnitřním okraji 1×3 
a 1×2 oka. Celková délka dílu je 72 (74) 76 cm. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih uzavřeme po 62 (64) 66 cm od začátku prostředních 
21 (22) 26 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme ještě v každé 2. řadě 
na vnitřním okraji 1×3, 1×2 a 5×1 oko. Náramenice pleteme po 69 (71) 73 cm stejně jako 
u zadního dílu. Celková délka dílu je 72 (74) 76 cm. 

Rukáv 

Začneme na 58 (62) 66 ok trojitou přízí (= po 2 vláknech anthrazitmelé + 1 vlákno erbse) 
na jehlicích č. 3 a pleteme 6 cm = 18 řad vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 
na jehlicích č. 4 podle sledu barev, přičemž v 1. řadě jen pro vel. 56/58 přidáme 1 oko. Pleteme 
v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 2 (4) 0 oka rubový žerzej, 4 (4) 5× MS, končíme 2 (4) 
0 ok rubový žerzej, krajové oko = 58 (62) 67 ok. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. řadě od lemu 16 (15) 17×1 oko a dále 
pak ještě v každé další 6. řadě 1 (2) 0×1 oka. Přidaná oka zapracujeme, jak to jen jde, do vzoru 
= 92 (96) 101 ok. 

Pro rukávovou kouli po 52 (53) 54 cm od začátku uzavřeme oboustranně 6 ok a dále pak ujímáme 
zdůrazněně v každé další 2. řadě 18×1 oko. Pak ještě v každé další 2. řadě uzavřeme 
oboustranně 4×2 oka. Po 67 (68) 69 cm od začátku zbylých 28 (32) 37 ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu na kruhovou jehlici č. 4 
trojitou přízí (= po 2 vláknech anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux) rovnoměrně 112 (112) 120 ok 
a pleteme v kruhových řadách vzorem lemu. Po 4 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme.  


