
Model 10 Letní dámský svetr z příze Bio Cotton 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 
Bio Cotton Color 
značky Austermann 
100% bavlna  
GOTS certifikovaná 
Délka návinu = ca. 180 m / 50 g 

107 
freesie 

250 g  
5 klubek 

300 g  
6 klubek 

350 g  
7 klubek 

400 g 
8 klubek 

 
Jehlice: č. 3 + 3,5 a kruhová jehlice č. 3. 
 
Ostatní potřeby: zavírací špendlík, šifonová stuha ve vhodné barvě (utrhneme z látky 
široké 140 cm cca 5 cm pruh). 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 25 ok a 35 řad = 10 × 10 cm). Pleteme podle rozkresu 
na jehlicích č. 3,5. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka 
a nahození obrace. 1. – 16. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 

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

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

 
Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 106 (116/126) 136 ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm 
od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 3,5 základním vzorem, přičemž v 1. řadě 
přidáme 1 (0/0) 2 ok a oka pleteme v následujícím rozdělení: 

 Velikost 36: krajové oko, pleteme 11 × MS = opakování vzoru, končíme 5. okem 
následujícího MS, 1 oko lícový žerzej, krajové oko. 

 Velikost 38/40: krajové oko, pleteme 12 × MS, končíme 5. okem následujícího MS, 
1 oko lícový žerzej, krajové oko. 

 Velikost 42: krajové oko, 3 oka lícový žerzej, 13 × MS, 4 oka lícový žerzej, krajové 
oko. 

 Velikost 44/46: krajové oko, 15 × MS, končíme 1. okem následujícího MS, krajové 
oko = 107 (116/126) 138 ok. 

Pro připletené rukávy po 26 (27/29) 31 cm od začátku oboustranně přidáme 1 oko a dále 
pak ještě oboustranně přidáváme v každé 2. řadě 13 × 1 oko = 135 (144/154) 166 ok. 
V následující 2. řadě oboustranně nově nahodíme 1 × 16 ok = 167 (176/186) 198 ok. 



Současně pro V výstřih odložíme po 34 (36/39) 42 cm od začátku prostřední 1 (2/2) 2 oka 
na pomocnou jehlici a obě strany dokončíme odděleně = 83 (87/92) 98 ok. Pro postranní 
tvarování ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě na vnitřním okraji vždy 13 × 1 oko. Pak 
ještě zdůrazněně ujímáme v každé 4. řadě 16 × 1 oko. 
 
Současně pro horní rukávové a ramenní zkosení po 52 (54/57) 60 cm od začátku 
uzavřeme oboustranně 3 (3/3) 4 oka a dále pak ještě uzavřeme oboustranně v každé 
2. řadě 1 × 3 a 12 × 4 (10 × 4 a 3 × 5 / 5 × 4 a 8 × 5) 13 × 5 ok. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro výstřih po 50 (52/55) 58 cm od začátku uzavřeme 
prostředních 39 (40/40) 40 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro výstřih uzavřeme 
v každé 2. řadě na vnitřním okraji vždy 2 oka a pak ještě zdůrazněně ujímáme 4 × 1 oko. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme horní rukávové 
a ramenní zkosení matracovým stehem. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým 
stehem. 
 
Pro lem výstřihu z okraje výstřihu nabereme rovnoměrně 254 ok na kruhovou jehlici č. 3, 
přidáme k tomu odložená oka ze zadního dílu = 255 (256/256) 256 ok. Pak pleteme 
vzorem lemu dál, přičemž oka rozdělíme tak, že prostřední 2 oka zadního dílu jsou 2 oka 
hladce.  
 
Současně v každé kruhové řadě ujímáme u těchto 2 ok následovně: oko před 
1. středovým okem s tímto okem splést hladce, oko za 2. označeným okem s tímto splést 
přehozeně hladce (= 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj 
přetáhnout). 
 
Po 4 cm vzoru lemu oka v rytmu vzoru uzavřeme. Z okraje rukávů nabereme vždy 90 
(95/100) 105 ok na kruhovou jehlici č. 3 a pleteme 6 kruhových řad obrace, pak oka 
uzavřeme. 
 
Šifonovou stuhu podle fotografie protáhneme oky výstřihu a vzadu zavážeme. 


