
Model 19 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 certifikovaná 
Délka návinu = ca. 112 m / 50 g 

09 birke 
 
 
 

550 g 
11 klubek 
 

600 g 
12 klubek 

650 g 
13 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 

09 oliv 
 
 

700 g 
14 klubek 

750 g 
15 klubek 

800 g 
16 klubek 

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

13 apfel 
 

450 g 
9 klubek 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

 
Jehlice: sada krátkých jehlic a kruhová jehlice č. 5. 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 32 řad = 10 × 10 cm). Pleteme šestiúhelníky podle 
rozkresu na jehlicích č. 5. Jsou zakresleny jen liché kruhové řady. V sudých kruhových 
řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození hladce. 1. – 48. kruhovou řadu pleteme 1×. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Pro jeden šestiúhelník začneme na 12 ok na jehlicích č. 5 a oka uzavřeme do kruhu. 
Pleteme 6 × MS = opakování vzoru v jedné kruhové řadě. Po 47 kruhových řadách oka 
odložíme na pomocnou přízi. Celkem upleteme 6 šestiúhelníků. Šestiúhelníky spojíme 
podle schématu pletacím stehem. 
 
Vnitřních 198 ok pro lem výstřihu nabereme na kruhovou jehlici č. 5 a pleteme vzorem 
lemu, přičemž v 1. kruhové řadě rovnoměrně ujímáme 3 oka v každém šestiúhelníku 
a při rozdělení ok dbáme na to, aby v každém rohu byla 2 oka hladce = 180 ok. 
 
Od 2. kruhové řady v rozích pleteme ujímání následovně: oko před 1. rohovým okem 
splést s tímto okem hladce, oko následující splést s 2. rohových okem hladce přehozeně 
(= 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout). Ujímání pleteme 
4 × v každé následující kruhové řadě = 132 ok. Následující kruhovou řadu pleteme bez 
ujímání. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 



 
Pro rukávový šev podle střihu vnějších vždy 21 (17) 13 ok předního a zadního dílu 
sešijeme pletacím stehem. Zbylých 12 (16) 20 ok předního a zadního dílu nabereme 
na jehlice č. 5 = 24 (32) 40 ok a pleteme vzorem lemu, přičemž v každé 2. řadě 
oboustranně nabereme 30 × 1 oko z odložených 33 ok postranního okraje spodního 
šestiúhelníku (= oboustranně 3 × 2 odložených ok hladce splést) a oka zapracujeme 
do vzoru = 84 (92) 100 ok. Po cca 18 cm resp. když je dosažena výška odloženými oky 
spodního okraje, oka odložíme. Druhou stranu dokončíme stejně. 
 
Pak všechna oka opět nabereme na jehlici, přičemž z odložených 33 ok spodního 
šestiúhelníku nabereme vždy 28 ok (= 5 × 2 odložených ok splést hladce) = celkem 224 
(240) 256 ok a pleteme vzorem lemu v kruhových řadách dál. Po 5 (7) 9 cm oka v rytmu 
vzoru uzavřeme. 


