
Model 51 Dámský 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 
Kid Silk 
značky Austermann 
75% mohér 
25% hedvábí 
délka návinu = ca. 225 m / 25 g  

46 türkis 100 g 
4 klubka 
 
 

125 g 
5 klubek 
 
 

150 g 
6 klubek 
 
 

 
Jehlice: jehlice č. 4 a háček č. 4 značky addi. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 28 řad = 10×10 cm). Pleteme podle pletacího rozkresu na 
jehlicích č. 4. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka a nahození obrace. 
1. -12. řadu stále opakujeme. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 97 (107) 117 ok na jehlicích č. 4 a pleteme rubovou řadu obrace. Pak pokračujeme 
dále základním vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, začneme 5 oky před MS, 8 (9) 
10× MS, končíme 10 oky za MS, krajové oko. Pro průramky uzavřeme oboustranně po 40 cm 
od začátku 4 (6) 8 ok a dále pak ještě uzavřeme oboustranně v každé 2. řadě 1×3, 1×2 a 1×1 oko 
= 77 (83) 89 ok. Po 59 (60) 61 cm od začátku oka uzavřeme. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih uzavřeme po 53 (54) 55 cm od začátku prostředních 
39 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme ještě v každé 2. řadě 
na vnitřním okraji 1×4, 1×2 a 0 (1) 2×1 oko. Po 59 (60) 61 cm od začátku zbylých 13 (15) 17 ok 
náramenic uzavřeme. 

Rukáv 

Začneme na 57 ok na jehlicích č. 4 a pleteme rubovou řadu obrace, pak pokračujeme základním 
vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, začneme 5 oky před MS,4× MS, končíme 10 oky 
za MS, krajové oko. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 12. řadě 10×1 
(v každé 12. řadě 11×1) v každé 12. řadě 7×1 a pak ještě v každé 10. řadě 5×1 oko. Přidaná oka 
zapracujeme do vzoru = 77 (79) 81 ok. Pro rukávovou kouli uzavřeme po 49 cm od začátku 
oboustranně 5 ok a dále pak ještě uzavřeme oboustranně v každé 2. řadě 1×3, 1×2, 15×1, 1×4 
a 1×5 ok. Po 63 cm od začátku zbylých 9 (11) 13 ok uzavřeno. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. Výstřih 
obháčkujeme háčkem č. 4 1 kruhovou řadou račích sloupků (krátké sloupky háčkované zleva 
doprava) přičemž ho lehce stáhneme. 


