
Model 31 Dámský svetr 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený 
pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Bellissima 
značky Schoeller+Stahl 
48% polyester 
26% vlna 
13% mohér 
8% polyakryl 
5% polyamid 
délka návinu = ca. 100 m / 50 

07 bernstein 
 

500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
Jehlice: č. 6 a kruhová jehlice č. 6 značky addi. 

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6. 

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

Základní vzor 1: (vzorek práce: 13 M ok a 22,5 řady = 10×10 cm). Pleteme podle pletacího 
rozkresu na jehlicích č. 6. Jsou zakresleny lícové i rubové řady. Lícové řady se čtou zprava doleva, 
rubové řady zleva doprava. Oka v rubových řadách jsou zakreslena tak, jak se pletou. 1. – 8. řadu 
stále opakujeme. 

Základní vzor 2: (vzorek práce: 12 ok a 22,5 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub 
obrace) na jehlicích č. 6. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 72 (79) ok na jehlicích č. 6 a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme 
základním vzorem 1 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 10 (11)× MS, krajové oko. Po 60 cm 
od začátku oka uzavřeme. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih uzavřeme po 50 cm od začátku prostředních 10 (11) 
ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme ještě v každé 2. řadě 
na vnitřním okraji 2×5 a 1×3 oka. Po 60 cm od začátku zbylých 18 (21) ok náramenic uzavřeme. 

Rukáv 

Začneme na 30 ok na jehlicích č. 6. a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme základním 
vzorem 2. Pro postranní rozšíření přidáváme střídavě v každé 8. a 6. řadě 3×1 oko. Dále pak ještě 
přidáváme v každé 6. řadě oboustranně 13×1 oko = 62 ok. Po 46 cm od začátku práci uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu 25 cm a místa si označíme. Mezi 
tyto označená místa vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 



Pro límec nabereme z okraje výstřihu na kruhovou jehlici č. 6 rovnoměrně 96 (100) ok a pleteme v 
kruhových řadách vzorem lemu. Po 45 cm oka volně uzavřeme. 

 


