
2018-Z Model 5 – Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje za závorkou. Pokud je 
uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Obtížnost: ** 
 
příze barva 36/38 40/42 
Mohair Dream 
Austermann 
30% mohér 
30% bavlna 
25% polyamid 
15% vlna merino 
délka návinu = ca. 250 m / 50 g 

11 nebel 
 
 
01 beige 
07 pink 
09 jeans 

100 g 
2 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

100 g 
2 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

 
 
Jehlice: č. 3,5 a 4,5 a dlouhá kruhová jehlice č. 4,5. 

Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 

Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 24 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 4,5. Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. Jsou zakresleny lícové řady, 
v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. Pleteme 1× 1. – 24. řadu, pak stále opakujeme 
15. – 24. řadu. 

Kruhové sedlo: Pleteme podle rozkresu pro sedlo.  Jsou zakresleny liché kruhové řady. Pokud 
není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, v sudých kruhových řadách pleteme oka hladce tak, jak 
se jeví. Pleteme 1× 1. – 50. řadu. 

 

Pracovní postup 

Zadní díl: 

Začneme na 76 (84) ok barvou nebel na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm 
pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem podle rozkresu a sledu barev, přičemž v 1. řadě 
rovnoměrně přidáme 6 ok = 82 (90) ok. 

Pro průramky uzavřeme oboustranně po 42 (40) cm od začátku 4 oka a dále pak ještě uzavřeme 
v každé následující 2. řadě oboustranně 0 (2) × 2 oka a ujímáme 4×1 oko = 66 ok. Po 45 cm 
od začátku oka odložíme. 

Přední díl: 

Pleteme stejně jako zadní díl. 

Rukáv: 

Začneme na 40 ok barvou nebel na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm pleteme dál 
na jehlicích č. 4,5 základním vzorem podle rozkresu a sledu barev. Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně v každé 8. řadě od lemu 8 (2) × 1 a pak ještě v každé další 6. řadě 2 (9) × 
1 oko = 60 (62) ok. 

Pro rukávovou kouli po 42 (40) cm od začátku oboustranně uzavřeme 4 oka a dále pak ještě 
ujímáme oboustranně v každé 2. řadě ještě 2 (3) × 1 oko = 48 ok. Zbylé řady pleteme rovně. Po 45 
cm od začátku oka odložíme. 



Druhý rukáv upleteme stejně. 

Kruhové sedlo: 

Pro kruhové sedlo všechna oka nabereme na kruhovou jehlici č. 4,5 následovně: 48 ok levý rukáv, 
66 ok přední díl, 48 ok pravý rukáv, 66 ok zadní díl = celkem 228 ok a začátek kruhové řady 
si označíme = leží mezi zadním dílem a levým rukávem. V 1. kruhové řadě spleteme všechna 
na sebe navazující krajová oka hladce = 224 ok. 

Pleteme 1. – 38. kruhovou řadu rozkresu pro sedla, přičemž MS stále opakujeme. Ve 39. kruhové 
řadě pleteme místo 1 oka hladce s 2 nahozeními vždy 2 oka hladce splést, 2 oka nahodit = 112 ok. 

Pleteme 40. – 44. kruhovou řadu podle rozkresu sedla. Ve 45. kruhové řadě spleteme každé 
3. a 4. oko hladce = 84 ok. 

Pleteme 46. – 50. kruhovou řadu podle rozkresu sedla. Následně pak ještě pleteme barvou pink 
4 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu práce uzavřeme. 

Dohotovení: 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme ho a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 


