
Model 2 Letní dámský svetr z příze Bio Cotton Color 
 
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 
Bio Cotton Color 
značky Austermann 
100% bavlna  
GOTS certifikovaná 
délka návinu = ca. 180 m / 50 g 

109 vintage 350 g  
7 klubek 

400 g  
8 klubek 

450 g  
9 klubek 

 
Jehlice: č. 3,5 a dlouhá kruhová jehlice č. 3,5, háček č. 3,5. 
 
Ostatní potřeby: stužka z tenké jeansové látky 1 cm široká, cca 5 cm dlouhá (případně 
lze místo jeansové látky udělat kroucenou šňůru z příze). 
 
Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 3,5 s přetočeným okrajem. 

 1. – 9. řada: vroubek; 

 10. řada (lícová řada): 6 ok hladce, pak levou jehlici otočíme proti směru 
hodinových ručiček o 360°, * dalších 6 ok hladce a pak opět levou jehlici otočit 
o 360°*, vzor mezi * stále opakujeme; 

 11. – 15. řada: vroubek. 

Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 36 řad = 10 x 10 cm), na jehlicích č. 3,5. 2 řady 
lícový žerzej (líc hladce, rub obrace), 2 řady vroubek – stále střídáme, přičemž 
oboustranně vedle krajového oka pleteme stále 1 oko lícovým žerzejem. 
 
Zdůrazněné raglánové ujímání: Raglánová oka si označíme, 2 oka před označením 
splést hladce, 2 oka za označením splést hladce přehozeně (= 1 oko sejmout hladce, 
1 oko hladce a pak sejmuté oko přes něj přetáhnout). 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 102 (108) 114 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 3 cm = 15 řad vzorem lemu, 
přičemž ve 12. řadě ujmeme rovnoměrně 2 oka (ujmeme 0 ok) přidáme 2 oka = 100 (108) 
116 ok. Dále pleteme základním vzorem. Po 42 (41) 40 cm od začátku oka odložíme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 102 (108) 114 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 3 cm = 15 řad vzorem lemu, 
přičemž ve 12. řadě ujmeme rovnoměrně 2 oka (ujmeme 0 ok) přidáme 2 oka = 100 (108) 
116 ok. Dále pleteme základním vzorem.  Pro přední rozparek po 37 cm od začátku 
prostředních 8 ok uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně vždy přes 46 (50) 54 ok. 
Po 42 (41) 40 cm od začátku oka odložíme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 66 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 3 cm = 15 řad vzorem lemu, přičemž 
ve 12. řadě přidáme rovnoměrně 2 oka = 68 ok. Dále pokračujeme základním vzorem. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 30. řadě 2 x 1 ( v každé 14. řadě 
oboustranně 6 x 1) v každé 10. řadě oboustranně 5 x 1 a pak ještě v každé další 8. řadě 5 



x 1 oko.  Přidáváme tak, že vedle krajových ok přidáme 1 oko anglicky hladce (= za zadní 
nit) z příčné nitě = 72 (80) 88 ok. Po 31 (30) 29 cm od začátku oka odložíme. Druhý rukáv 
upleteme stejně. 
 
Raglánové sedlo: 
Odložená oka nabereme na dlouhou kruhovou jehlici č. 3,5 následovně, přičemž začínáme 
u předního středu: 46 (50) 54 ok pravý přední díl, 72 (80) 88 ok pravý rukáv, 100 (108) 
116 ok zadní díl, 72 (80) 88 ok levý rukáv, 46 (50) 54 ok levý přední díl = celkem 336 (368) 
400 ok. V následující lícové řadě pleteme základním vzorem, přičemž na sebe ležící 
krajová oka vždy spleteme spolu hladce = celkem 332 (364) 396 ok.  
 
Pro 8 míst raglánových ujímání si v jedné řadě označíme vždy oko před a za těmito 3 oky: 
1 oko hladce před spletenými krajovými oky, spletená krajová oka, 1 oko hladce za 
spletenými krajovými oky. 
 
Pleteme zdůrazněné raglánové ujímání následovně: 

 velikost 36: 6 x v každé 4. řadě a 23 x v každé další 2. řadě; 

 velikost 38/40: 4 x v každé 4. řadě a 29 x v každé další 2. řadě; 

 velikost 42: 2 x v každé 4. řadě a 35 x v každé další 2. řadě. 

Současně pro přední výstřih odložíme po 55 cm od začátku oboustranně odložíme 3 oka 
a dále pak ještě odložíme oboustranně v každé 2. řadě 13 x 1 oko = 68 ok. 
 
Pro rolovací okraj po 62 cm od začátku – měřeno v zadním švu, pleteme dále přes 
všechna oka (včetně odložených ok) dále lícovým žerzejem, přičemž v 1. řadě pleteme 
vždy 3 oka mezi označeními následovně: 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout = 92 ok. Po 2,5 cm rolovacího okraje oka volně 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Postranní okraje obháčkujeme 
následovně: 

 1. a 2. řada: KS; 

 3. řada *1 KS, 2 RO, přičemž 2 KS předchozí řady přeskočíme*, vzor mezi * stále 
opakujeme, končíme 1 KS; 

 4. a 5. řada: KS. 

Okraje rozparku v předním středu obháčkujeme stejně. Úzké okraje lemu výstřihu 
našijeme na uzavřený okraj předního rozparku. Sešijeme rukávové švy matracovým 
stehem, přičemž vždy 2 horní cm našijeme na háčkovaný lem (háčkované lemy 
se dotýkají okraj na okraj). 
 
Ustřihneme 1 m z jeansové stužky pro šněrováni předního dílu. Po 2 m pro postranní 
šněrování. Stužky protahujeme vždy skrz každou 3. dírku, pak je zastřihneme 
na konečnou délku, mělo by nám zůstat cca 25 cm k zavázání. Případně místo jeansové 
stužky můžeme také zhotovit 3 kroucené šňůry po 1 x 1 , a 2 x 2 metrech z příze. 
 
KS = krátký sloupek 
RO = řetízkové oko 


