
Model 5 Letní dámský svetr z příze Magic Silk Color 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 
42 = 2. údaj v závorce, pro velikost 44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 

příze barva 36 38/40 42 44/46 
Magic Silk Color 
značky Austermann 
100% hedvábí 
Délka návinu = 200 m / 50 g 

109 jeans 
 
 
 

150 g 
3 klubka 
 
 

150 g 
3 klubka 
 

200 g 
4 klubka 
 

200 g 
4 klubka 

Magic Silk 
značky Austermann 
100% hedvábí 
Délka návinu = 200 m / 50 g 

09 marine 100 g 
2 klubka 

100 g 
2 klubka 

150 g 
3 klubka 

150 g 
3 klubka 

 
Jehlice: č. 3 + 3,5. 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 23 ok a 32 řad = 10 × 10 cm) na jehlicích č. 3,5. 

1. řada (jeans): krajové oko, hladce, krajové oko; 

2. řada (jeans): krajové oko, *2 oka hladce splést*, krajové oko; 

3. řada (marine): krajové oko, 1 oko hladce, 1 nahodit*, krajové oko; 

4. řada (marine): krajové oko, obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce 
a sejmuté oko přes něj přetáhnout. 

Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, 1 oko hladce, krajové oko. 

 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 108 (118/128) 138 ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm 
od začátku pokračujeme dál základním vzorem na jehlicích č. 3,5. Po 53 (54/55) 56 cm 
od začátku po 2 řadách barvou marine pleteme dále vzorem lemu. Vzor lemu rozdělíme 
tak, že uprostřed jsou 2 oka hladce. 
 
Pro náramenice po 59 (60/61) 62 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 (3/4) 4 oka 
a dále pak ještě v každé 2. řadě uzavřeme oboustranně 2 × 2 a 7 × 3 (3 × 4 a 6 × 3 / 2 × 3 
a 7 × 4) 3 × 5 a 6 × 4 oka. Po 65 (66/67) 68 cm od začátku zbylých 52 ok výstřihu 
uzavřeme. 
 
  



Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. Pro výstřih uzavřeme po 59 (60/61) 62 cm od začátku 
prostředních 36 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení výstřihu ujímáme 
zdůrazněně na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě vždy 8 × 1 oko. Současně 
pro náramenice po 59 (60/61) 62 cm pleteme stejně jako u zadního dílu. Celková výše dílu 
je 65 (66/67) 68 cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy 
matracovým stehem. Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu 20 (21/22) 
23 cm a označíme si to. Pro lemy rukávů nabereme mezi označeními po 94 (98/102) 108 
ok barvou jeans na jehlice č. 3 a pleteme 4 cm vzorem lemu. Pak oka volně uzavřeme. 
Sešijeme postranní švy a švy lemů v jednom kuse barvou jeans matracovým stehem. 


