
Model 24 Dámský svetr 
Návrh: Johanna Schwarz 
 
Pro velikost 38/40 = údaje před závorkou, pro velikost 42/44 = údaje v závorce, pro velikost 46 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 38/40 42/44 46 
Ambra Color 
značky Austermann 
46% vlna merino 
46% viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m / 50 g 

105 ahorn 
 

400 g 
8 klubek 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 3,5 a háček č. 3,5 značky addi. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 19 ok a 28 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 3,5. Diagonální enterlacový čtverec: ca. 7,5 cm (položený). 

Vroubek: líc i rub stále hladce. 

Pracovní postup 

Přední a zadní díl 

Přední i zadní díl se plete v jednom kuse technikou enterlac. Začneme na 60 ok na jehlicích č. 3,5. 
V rubové řadě pleteme hladce, pak pleteme v 1. řadě 6 trojúhelníků následovně: 

1. řada (směr doleva) 

1. trojúhelník (přes 10 ok): 1 oko hladce, otočit. Zpět 1 oko obrace. 2 oka hladce, otočit. 
Zpět 2 oka obrace. 3 oka hladce, otočit. Zpět 3 oka obrace. Takto postupujeme stále dál. 
Končíme 10 oky hladce (lícová řada) na rubové straně, těchto 10 ok odložíme. 
2. - 5. trojúhelník: Pleteme jeden po druhém přes 10 ok stejně jako 1. trojúhelník a pak 
oka odložíme. 
6. trojúhelník (přes posledních 10 ok): Pleteme stejně jako 1. trojúhelník.  Navíc pleteme 
1 řadu obrace a 1 řadu hladce, přičemž poslední oko hladce (krajové oko) zdvojíme jako 
přípravu pro levý postranní trojúhelník 2. řady (1 oko uplést 1×hladce a pak ještě 
1×anglicky hladce = za zadní nit = 2 oka). 

2. řada (směr doprava) 

Levý postranní trojúhelník 

• Rubová řada: otočit. 1 oko obrace, 2 oka obrace splést. Otočit. 

• Lícová řada: 1. oko sejmout obrace (příze leží před prací), 1 oko hladce zdvojit, otočit. 

• Rubová řada: 2 oka obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 

• Lícová řada: 1. oko sejmout obrace (příze leží před prací), 1 oko hladce, 1 oko hladce 
zdvojit, otočit. 

Pleteme stále podle tohoto pracovního postupu. Končíme s: 

• Rubová řada: 9 ok obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 



• Lícová řada: 1. oko obrace sejmout, 9 ok hladce, nezdvojovat. Otočit. 

• Rubová řada: 10 ok obrace. Oka odložit. 
1. čtverec 

Nabereme 9 ok obrace z pravého postranního okraje 6. trojúhelníku 1. řady viděno z levé strany 
práce. Pro 10. oko nabereme příčnou nit spodní řady na levou jehlici a spleteme ji obrace s 1. 
odloženým okem 5. trojúhelníku, otočit. 

• Lícová řada: 1. oko sejmout obrace, 9 ok hladce, otočit. 

• Rubová řada: 9 ok obrace, 10. oko splést obrace s následujícím odloženým okem, otočit. 
Pleteme stále podle tohoto pracovního postupu. Končíme s: 

• Lícová řada: 1. oko sejmout obrace, 9 ok hladce, otočit. 

• Rubová řada: zpátky 10 ok obrace, oka odložit. 
2. - 5. čtverec 

Pleteme smysluplně stejně jako 1. čtverec a oka odložíme. 

Pravý postranní trojúhelník 

Nabereme z pravého postranního okraje 1. trojúhelníku 1. řady – viděno z levé strany práce 10 ok 
obrace, otočit. 

• Lícová řada: 10 ok hladce, otočit. 

• Rubová řada: 8 ok obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 

• Lícová řada: 9 ok hladce, otočit.  

• Rubová řada: 7 ok obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 
Pleteme stále podle tohoto pracovního postupu. Končíme s: 

• Rubová řada: 2 oka obrace splést, 1 oko zůstává na jehlici. 
3. řada (směr práce doleva) 

1. čtverec 

Nabereme 8 ok obrace z pravého postranního okraje pravého postranního trojúhelníku 2. řady 
viděno z pravé strany práce. (1 oko se již nachází na jehlici). Pro 10. oko nabereme příčnou nit 
spodní řady na levou jehlici a spleteme ji anglicky hladce s 1. odloženým okem 5. trojúhelníku, 
otočit. 

• Rubová řada: 1 oko sejmout obrace (příze leží před prací), 9 ok obrace, otočit. 

• Lícová řada: 9 ok hladce, 10. oko splést anglicky hladce s následujícím odloženým okem, 
otočit. 

Pleteme stále podle tohoto pracovního postupu. Končíme s: 

• Rubová řada: 1 oko sejmout obrace, 9 ok obrace, otočit. 

• Lícová řada: 10 ok hladce, oka odložit. 
2. - 6. čtverec 

Pleteme smysluplně jako 1. čtverec a vždy 10 odložených ok. 



4. řada (směr práce doprava) 

Stejně jako 2. řada. 

5. řada (směr práce doleva) 

Stejně jako 3. řada. 4. a 5. řadu opakujeme 4×. 

Od 14. řady práci rozdělíme pro výstřih a nejdříve pleteme levou polovinu následovně: 

14. řada levé poloviny (směr práce doprava) 

Pleteme stejně jako 2. řadu levého postranního trojúhelníku a 2. čtverce. 10 ok poslední řady 
2. čtverce uzavřeme. Končíme na rubové straně, otočit. 

15. řada levé poloviny (směr práce doleva) 

Pleteme stejně jako 3. řadu 2. čtverce, k tomu nabereme oka ze začátku z okraje čtverce 
předchozí řady, otočit. 

16. řada levé poloviny (směr práce doprava) 

Pleteme stejně jako 2. řadu s levým postranním trojúhelníkem, 1 čtvercem a pravým postranním 
trojúhelníkem, 1 oko zůstává na jehlici. Protáhneme přízi a odstřihneme. 

Potom pleteme pravou polovinu následovně: 

14. řada pravé poloviny (směr práce doprava) 

Odložených 10 ok 3. čtverce 13. řady na rubové straně uzavřeme. Pak pleteme dále stejně jako 
2. řadu 2. čtverce a pravý postranní trojúhelník, otočit. 

15. řada pravé poloviny (směr páce doleva) 

Pleteme stejně jako 3. řadu 2. čtverce, otočit. 

16. řada pravé poloviny (směr práce doprava) 

Pleteme stejně jako 2. řadu levého postranního trojúhelníku, 1 čtverec a pravý postranní 
trojúhelník, 1 oko zůstává na jehlici. 

17. řada (směr práce doleva) 

Tato řada uzavírá výstřih zadního dílu. 

Pleteme stejně jako 3. řadu 2 čtverce. Pak nově nahodíme 20 ok a pleteme zpátky obrace, otočit. 
Pak pleteme jeden po druhém 2 trojúhelníky jako v 1. řadě. Dále pleteme 2 čtverce, vždy odložíme 
10 ok, otočit. 

18. řada (směr práce doprava) 

Stejně jako 2. řadu. 

19. - 30. řada 

3. a 4. řadu 6× opakujeme. 



31. řada (směr práce doleva) 

Končíme 6 trojúhelníky následovně: 

1. trojúhelník 

Nabereme hladce z postranního okraje pravého postranního trojúhelníku (= 30. řada) 8 ok (1 oko 
se již nachází na jehlici). Pro 10. oko nabereme příčnou nit spodní řady na levou jehlici a spleteme 
ji anglicky hladce s 1. okem následujícího čtverce, otočit. 

• Rubová řada: 1. oko sejmout obrace, 7 ok obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 

• Lícová řada: 8 ok hladce, 9. oko splést anglicky hladce s následujícím odloženým okem, 
otočit. 

Pokračujeme v tomto pracovním postupu, dokud nespotřebujeme všechna oka, 1 oko zůstává 
na jehlici. 

2. až 6. čtverec 

Pleteme stejně jako 1. trojúhelník, přízi protáhneme posledním okem a odstřihneme. 

Pravý postranní díl s rukávem 

Nabereme celkem 220 ok (přední díl = 110 ok, zadní díl = 110 ok) z pravého postranního okraje 
na jehlicích č. 3 – 3,5. 

1. řada (rubová): krajové oko, 218 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová): krajové oko, 218 ok hladce, krajové oko; 
3. řada (rubová): krajové oko, 6 ok hladce, 206 ok obrace, 6 ok hladce, krajové oko; 
4. řada (lícová): krajové oko, 218 ok hladce, krajové oko. 

3. a 4. řadu 2 (5) 8×opakujeme. 

Pak uzavřeme oboustranně 66 ok = 88 ok. 

Pro postranní tvarování ujímáme pro všechny velikosti oboustranně v každé 2. řadě 2×2 oka 
a dále pak ještě v každé 2. řadě 6×1, v každé 6. řadě 8×1 a v každé 8. řadě 8×1 oko = 36 ok. Dále 
pleteme rovně ještě 12 (6) 0 řad lícovým žerzejem a na závěr 12 řad vroubkem, pak oka 
uzavřeme. 

Levý postranní díl s rukávem. 

Pleteme zrcadlově. 

 

Výstřih (stejný pro všechny velikosti) 

Pravou i levou stranu výstřihu obháčkujeme dvojitou přízí vždy 28× (1 krátký sloupek, 1 řetízkové 
oko), stejně tak zadní výstřih obháčkujeme 18× (1 krátký sloupek, 1 řetízkové oko). Z rubové 
strany háčkovaného okraje nabereme z pravého výstřihu 29 ok (označovač ok dáme na 29. oko), 
z levého výstřihu 28 ok a ze zadního výstřihu 18 ok, dále pleteme v kruhových řadách: 

1. kruhová řada: obrace; 
2. kruhová řada: hladce. Pro špičatý výstřih oko před označeným okem a označené oko 

(29. oko) sejmout hladce, následující oko hladce a sejmutá oka přes něj přetáhnout.  Řadu 
dopleteme hladce. 1. a 2. kruhovou řadu opakujeme 3×, pak oka uzavřeme. 



Dohotovení 

Sešijeme rukávové a postranní švy matracovým stehem. Svetr napaříme do tvaru pouze s volně 
drženou napařovací žehličkou nad úpletem. 
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