
Model 35 Dámský svetr 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 42 = údaje v závorce, pro velikost 48 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 42 48 
Ambra Color 
značky Austermann 
46% vlna 
46% viskóza 
8% polyamid 
délka návinu 
= ca. 210 m/ 50 g  

106 granat 
107 brombeer 
 
105 ahorn 

po 150 g 
po 3 klubkách 
 
100 g 
2 klubka 

po 200 g 
po 4 klubkách 
 
150 g 
3 klubka 

po 200 g 
po 4 klubkách 
 
150 g 
3 klubka 

 
Jehlice: č. 4,5 značky addi. 

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

Základní vzor: (vzorek práce: 26 ok a 26 řad = 10×10 cm). Paví vzor a vroubek na jehlicích č. 4,5. 

Paví vzor: (1 MS = 6, 5 cm do šířky). Počet ok dělitelný 17 oky + 2 krajová oka. 

1. řada: krajové oko, * 3×2 oka hladce splést, 5× [1 nahodit, 1 oko hladce], 1 nahodit, 
3× [oka hladce přehozeně splést = 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce a sejmuté oko přes 
něj přetáhnout]*, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Vroubek: líc i rub stále hladce. 

Sled vzorů 

*4 řady vroubek, 10 řad paví vzor*, vzor mezi * opakujeme 5×, °8 řad vroubek, 10 řad paví vzor 
mezi° opakujeme 2 x, *4 řady vroubek, 10 řad paví vzor*, vzor mezi * opakujeme 3 (3) 4×, končíme 
0 (10) 6 řad pavím vzorem, 4 řady vroubek. 

Sled barev 

46 řad brombeer, 10 řad granat, 4 řady brombeer, 50 řad granat, 10 řad ahorn, 4 řady granat, 
zbytek řad barvou ahorn. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 121 (138) 155 ok barvou brombeer na jehlicích č. 4,5 a pleteme podle sledu vzorů 
a barev. Pro průramky uzavřeme oboustranně po 39 (41) 43 cm od začátku v pruhu vroubku 9 ok 
= 103 (120) 137 ok. Po 58 (62) 66 cm od začátku oka uzavřeme. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl. 



Rukáv 

Začneme na 53 ok barvou brombeer na jehlicích č. 4,5 a pleteme podle sledu vzorů a barev. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 13×1 a pak ještě v každé 6. řadě 
5×1 (v každé 6. řadě 22×1 a pak ještě v každé 4. řadě 1×1) v každé 6. řadě 12×1 a pak v každé 
4. řadě 16×1 oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 89 (99) 109 ok. Po 58 cm od začátku oka 
uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem přes 10 (12) 14 cm. Vsadíme ukončovací řadu rukávu, kterou lehce natáhneme, přičemž 
zároveň přišijeme i horní 4 cm rukávového švu. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým 
stehem. 


