
Model 26 Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38  = údaje před závorkou, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 42/44 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40 42/44 
Alpaca Tweed 
značky Scholler+Stahl 
26% alpaka 
21% vlna 
18% polyakryl 
18% polyester 
11% hedvábí 
6% polyamid 
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 

08 cognac 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 
 
 

400 g 
8 klubek 
 
 

 
Jehlice: č. 3,5 a 4,5 a krátká kruhová jehlice č. 4,5 značky addi. 

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5. 

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

Základní vzor: (vzorek práce: 14,5 ok a 24 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 4,5. 

Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 2, resp. 3 oka hladce splést. 
Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce, resp. 2 oka hladce splést a sejmuté 
oko přes ně přetáhnou, 1 oko hladce, krajové oko 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 82 (86) 90 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 16 cm od začátku 
pokračujeme dále na jehlicích č. 4,5 základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 
0 (2) 4 oka = 82 (88) 94 ok. 

Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 6. řadě 1 oko a dále pak ještě v každé 
2. řadě 14×1 oko = 112 (118) 124 ok. 

Pro průramky po 32 cm od začátku si práci oboustranně označíme. Pleteme dále 14 (15) 16 cm 
rovně dál. Pro horní rukávový a ramenní šev po 46 (47) 48 cm od začátku oboustranně ujímáme 
zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě oboustranně zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 19 (21) 23×1 
a pak ještě 11×2 oka. 

Po 72 (75) 77 cm od začátku zbylých 28 (30) 32 ok uzavřeme. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih po 65 (68) 70 cm prostředních 8 (10) 12 ok uzavřeme 
a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme na vnitřním okraji ještě 
v každé 2. řadě 1×3 a 2×2 oka a ujímáme 3×1 oko. Celková délka dílu je 72 (75) 77 cm. 

Horní rukávové a ramenní švy sešijeme matracovým stehem. 



Rukáv 

Nabereme z okrajů průramků mezi označenými místy 42 (46) 50 ok na jehlice č. 3,5 a pleteme 
vzorem lemu. Po 25 cm 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 z okraje výstřihu na kruhovou jehlici č. 4,5 
rovnoměrně z vnější strany 85 (93) 99 ok a pleteme 20 cm v kruhových řadách základním vzorem. 
Pak oka volně uzavřeme. Límec přehneme ven, oka obrace se nacházejí tedy venku. 

 


