
Model 6 Letní dámský svetr s kapucí z přízí Tender Kid a Kid Silk 
 
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 
Tender Kid 
značky Austermann 
40% alpaka (baby) 
20% mohér (superkid) 
15% vlna 
25% polyamid 
Délka návinu = ca. 400 m / 50 g 

10 dahlie 
 
 

100 g 
2 klubka 
 
 

100 g 
2 klubka 
 

150 g 
3 klubka 
 
 

Kid Silk 
značky Austermann 
75% mohér 
25% hedvábí 
Délka návinu = ca. 225 m / 25 g 

23 hanf 75 g 
3 klubka 

75 g 
3 klubka 

100 g 
4 klubka 

 
Jehlice: č. 3,5 a 4 a dlouhá kruhová jehlice č. 4. 
 
Ostatní potřeby: pro kroucené šňůrky zbytek příze Bio Cotton barva 05 leinen. 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 26 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (v kruhových 
řadách stále hladce) na jehlicích č. 4. 
 
Sled barev: 4 řady dahlie, 4 řady hanf střídavě. 
 
Zdůrazněné ujímání: Označíme si 3 oka jako raglánový šev. 2 oka před označením 
splést hladce přehozeně (= 1 oko hladce splést, 1 hladce a sejmuté oko přes něj 
přetáhnout). 2 oka za označením splést hladce. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 82 (90) 98 ok barvou hanf na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. 
Po 4 cm od začátku pokračujeme dál na jehlicích č. 4 základním vzorem podle sledu barev  
Po 43 (41) 39 cm od začátku oka odložíme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. 
 
Rukáv: 
Začneme na 46 ok barvou hanf na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 8 cm 
od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 4 základním vzorem podle sledu barev 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé následující 8. řadě 11 × 1 
(v každé 6. řadě 15 × 1) v každé 6. řadě 6 × 1 a dále ještě v každé 4. řadě 13 × 1 oko = 68 
(76) 84 ok. Po 47 (45) 43 cm od začátku oka odložíme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
  



Kruhové sedlo: 
Všechna odložená oka nabereme na kruhovou jehlici č. 4 následovně: 82 (90) 98 ok zadní 
díl, 68 (76) 84 ok levý rukáv, 82 (90) 98 ok přední díl, 68 (76) 84 ok pravý rukáv = 300 
(332) 364 ok. Začátek kruhové řady si označíme. V první kruhové řadě spleteme vždy 
2 vedle sebe ležící krajová oka hladce = 296 (328) 360 ok. Označíme si oka raglánových 
švů (= vždy spletená oka a z obou stran po jednom oku). V každé 2. kruhové řadě z obou 
stran raglánového švu ujímáme zdůrazněně 23 (27) 31 × 1 oko. 
 
Současně pro přední výstřih po 55 (55) 56 cm od začátku uzavřeme prostředních 16 ok 
předního dílu a dále pleteme v normálních řadách. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme 
v každé 2. řadě oboustranně 1 × 2 oka a dále pak ještě ujímáme 8 × 1 oko = 76 ok. Po 62 
(62) 63 cm od začátku – měřeno v zadním středu, oka uzavřeme. 
 
Kapuce: 
Začneme na 124 ok barvou hanf na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzore lemu. Po 4 cm 
pokračujeme dále základním vzorem podle sledu barev. Pro postranní zkosení ujímáme 
v každé následující 6. řadě oboustranně 11 × 1 oko = 102 ok. Po 29 cm od začátku oka 
odložíme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Lem předního / zadního dílu 
přehneme na polovinu do rubu a přišijeme. Úzké postranní okraje necháme otevřené, tudy 
se pak protáhne kroucená šňůrka. 
 
Sešijeme postranní a rukávové švy v jednom kuse matracovým stehem, přičemž se 
sešíváním postranních švů začneme nad lemem. 
 
U kapuce přehneme lem na polovinu do rubu a přišijeme. Sešijeme šev v zadním středu 
pletacím stehem. Kapuci všijeme do výstřihu, u tunýlku (lem) musí zůstat otvor. Z příze Bio 
Cotton uděláme 3 kroucené šňůrky. Ustříhneme 3 × 6 vláken po 320 cm a na konci je 
zauzlujeme. Konečná délka šňůrek po kroucení je 110 cm a má celkem 12 vláken. Tunýlky 
protáhneme šňůrky. 


