
Model 38 Dámský svetr 
 
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 
Caleido Lace 
značky Austermann 
85% apaka (baby) 
15% vlna 
délka návinu = ca. 250 m / 50 g 

111 pfau 
110 beere 
 

po 100 g 
po 2 klubkách 

po 150 g 
po 3 klubkách 

po 150 g 
po 3 klubkách 

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

Vzor lemu: dvojité lemy, lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 3,5. 

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

Základní vzor: (vzorek práce: 18 ok a 26 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (v normálních řadách: 
líc hladce, rub obrace, v kruhových řadách: stale hladce) na jehlicích č. 4,5. 

Sled barev: 4 řady beere a 4 řady pfau. 

Pracovní postup 

Zadní díl: 

Začneme na 78 (88) 98 ok barvou pfau na jehlicích č. 3,5 a pleteme 5 řad lícovým žerzejem, 
pleteme 1 řadu pro přehyb obrace a 5 řad lícovým žerzejem. V následující řadě splétáme vždy 
1 oko s odpovídajícím okem začáteční řady hladce. Dále pokračujeme základním vzorem na 
jehlicích č. 4,5 základním vzorem podle sledu barev. 

Pro náramenice po 45 (50) 55 cm od dvojitého lemu uzavřeme oboustranně 6 ok a dále pak ještě 
uzavřeme v každé další 2. řadě oboustranně 5×3 (4) 5 ok. Po 50 (55) 60 cm od dvojitého lemu 
zbylých 36 ok odložíme. 

Přední díl 

Pleteme stejně jako zadní díl. Sešijeme ramenní švy podle střihu přes 11 (14) 17 cm matracovým 
stehem. 

Rukáv 

Z obou stran ramenního švu odměříme 16 (18) 20 cm pro průramky a místa si označíme. Mezi 
označenými místy nabereme z okraje 60 (67) 74 ok barvou pfau na jehlicích č. 4,5 a pleteme 
základním vzorem podle sledu barev. 

Pro postranní tvarování ujímáme v každé 14. řadě oboustranně 8×1 (v každé 10. řadě 11×1) 
střídavě v každé 8. a 6. řadě 15×1 oko = 44 (45) 44 ok. Po 52 (49) 46 cm od začátku rukávu 
pokračujeme dále barvou pfau na jehlicích č. 3,5 a pleteme dvojitý lem stejně jako u zadního dílu, 
přičemž splétáme hladce vždy 1 oko poslední řady s odpovídajícím okem 1. řady dvojitého lemu. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 



Dohotovení 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
v jednom kuse matracovým stehem. Pro límec nabereme odložených vždy 36 ok ze zadního 
a předního dílu na kruhovou jehlici č. 4,5 a pleteme ještě 8 cm v kruhových řadách barvou pfau 
základním vzorem. Pak oka volně uzavřeme. Okraj se roluje směrem ven. 


