
Model 11 Letní dámský svetr z příze Pure 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje 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 
Pure 
značky Austermann 
100% bavlna 
GOTS certifkovaná 
Délka návinu = ca.112 m / 50 g 

01 rosé 
 

350 g 
7 klubek 
 

400 g 
8 klubek 

450 g 
9 klubek 
 

 
Model lze uplést i z následujících přízí: 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 
Ajman 
značky Austermann 
100% bavlna 
(mercerizovaná a opalovaná) 
Délka návinu = ca. 90 m / 50 g 

15 phlox 
 

450 g 
9 klubek 
 

500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
příze barva 36/38 40/42 44/46 
Josy 
značky Schoeller+Stahl 
55% bavlna 
45% polyakryl 
Délka návinu = ca. 140 m / 50 g 

06 rosa 
 

300 g 
6 klubek 
 

350 g 
7 klubek 
  

400 g 
8 klubek 
 

 
Jehlice: č. 5. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 19 ok a 26 řad = 10 × 10 cm). 1 oko hladce, 1 oko obrace 
na jehlicích č. 5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 18 řad = 10 × 10 cm). Rubový žerzej s puštěnými 
oky na jehlicích č. 5, pleteme volně. 

1. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 

4. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit, 1 oko hladce*, krajové oko; 

5. řada: krajové oko, obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout z jehlice, 
krajové oko; 

6. řada: stejně jako 4. řada; 

7. řada: stejně jako 5. řada. 

Vzor mezi * stále opakujeme. Pleteme 1 × 1. – 7. řadu, pak stále opakujeme 2. – 7. řadu. 
 
  



Dírkový vzor: 

1. řada: krajové oko, 1 oko hladce, *2 oka hladce splést, 1 nahodit*, vzor mezi * stále 
opakujeme, končíme 1 okem hladce, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, obrace, krajové oko. 

Pleteme 1 × 1. – 2. řadu. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 82 (92) 102 ok na jehlicích č. 5 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku 
pleteme 2 řady dírkovým vzorem. Dále pokračujeme základním vzorem. Po 50 (54) 60 cm 
od začátku pleteme ještě 2 řady dírkovým vzorem. Pak pokračujeme dále vzorem lemu.  
Po 54 (58) 64 cm od začátku oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl. 
Sešijeme ramenní švy podle střihu přes 10 (12) 14 cm matracovým stehem. Pro průramky 
si odměříme z obou stran ramenního švu po 20 (22) 24 cm a místa si označíme. 
 
Rukáv: 
Nabereme z okraje průramku mezi označeními 66 (72) 79 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 
základním vzorem. Po 26 cm od okraje v rubové řadě ujímáme rovnoměrně 6 (6) 5 ok = 60 
(66) 74 ok. Dále pleteme ještě 2 řady dírkovým vzorem, dále pokračujeme vzorem lemu. 
Po 30 cm od okraje oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme ho a necháme uschnout. Sešijeme postranní 
a rukávové švy v jednom kuse matracovým stehem. 


