
2018-Z Model 11 - Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = 1. údaj v závorce, pro velikost 44/46 
= 2. údaj v závorce, pro velikost 48/50 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti 
 
Obtížnost: ** 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Mia Bella 
Austermann 
50% vlna Superwash 
50% polyakryl 
délka návinu = ca. 360 m / 100 g 

04 achat 
 
 

500 g 
5 klubek 
 

500 g 
5 klubek 
 

600 g 
6 klubek 
 

600 g 
6 klubek 
 

 
Jehlice: přímé č. 3 a 4 a háček č. 4. 

Vzor lemu: (vzorek práce 25 ok a 34 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 3. (vzorek práce 23 ok a 34 
řad = 10×10 cm) na jehlicích č.  4. 1 hladce, 1 obrace. 

Základní vzor: (vzorek práce 23 ok a 26 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 4. Počet ok dělitelný 4 + 2 
krajová oka. 

1. řada: krajové oko, * 3 oka rozplést z 1 oka (1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce) 3 oka obrace*, 
krajové oko; 

2. řada: krajové oko, *3 oka obrace splést, 3 oka hladce*, krajové oko; 
3. řada: krajové oko, *3 oka obrace, 3 oka rozplést z 1 oka (stejně jako 1. řada)*, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, *3 oka hladce, 3 oka obrace splést*, krajové oko. 

Vzor mezi * = 1 MS stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 

Ujímání výstřih: Ujímání pro výstřih pracujeme podle pletacího rozkresu pravého, resp. levého 
předního dílu. První obě řady rozkresu jsou posledními oběma řadami před začátkem ujímání. 
Prázdné čtverečky v rozkresu nemají žádný význam a při pletení je přeskočíme. Pleteme 1× 1. – 
14. řadu rozkresu, pak pokračujeme smysluplně v ujímání dál. 

Ujímání na pravém předním dílu na začátku řady (liché řady v rozkresu): krajové oko, 1 oko hladce 
(přes spletená oka předchozí řady) krajové oko přes něj přetáhnout, dále pokračujeme ve vzoru. 

Ujímání na levém předním díle na konci řady (liché řady v rozkresu): pleteme vzor, poslední oko 
(přes spletená oka předchozí řady hladce) splést hladce s krajovým okem. 

 

Pracovní postup 
Zadní a přední díl se nejdřív pletou ve 2 polovinách, barevný sled je schválně u obou 
polovin nestejnoměrný, aby vznikl efekt posunutého sledu barev. 

Polovina zadního dílu: 

Začneme na 68 (76/84) 92 ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku 
pokračujeme dále na jehlicích č. 4 základním vzorem, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 6 ok 
= 62 (70/78) 86 ok. Po 64 (65,5/67) 69,5 cm od začátku oka uzavřeme. 

Druhou polovinu zadního dílu upleteme stejně. 

  



Levý přední díl: 

Začneme plést stejně jako polovinu zadního dílu. Pro výstřih po 46 (47,5/49) 51,5 cm = 120 
(124/128) 134 řad od lemu na levém okraji práce pleteme ujímání podle rozkresu pro levý přední 
díl. Po 14. řadě rozkresu pokračujeme v ujímání smysluplně dál, až ujmeme 32 ok = 8× MS. Pak 
pleteme rovně dál. Po 64 (65,5/67) 69,5 cm od začátku zbylých 64 (65,5/67) 69,5 cm ok uzavřeme. 

Pravý přední díl: 

Pleteme jej zrcadlově. Ujímání pro výstřih tedy pleteme podle rozkresu pro pravý přední díl. 

Rukáv: 

Začneme na 64 ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 8 cm od začátku pokračujeme dál 
na jehlicích č. 4 základním vzorem, přičemž v 1. řadě ujímáme rovnoměrně 6 ok = 58 ok. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé následující 8 řadě od lemu 9×1 a pak ještě 
v každé další 6. řadě 4×1 (v každé 6. řadě od lemu 11×1 a pak ještě v každé následující 4. řadě 
6×1 / v každé 6. řadě od lemu 2×1 a pak ještě v každé následující 4. řadě 8×1) v každé 4. řadě 
od lemu 2×1 a pak ještě v každé následující 2. řadě ještě 14×1 oko. Přidaná oka zapracujeme jen, 
jak je to možné, do vzoru = 84 (92/98) 110 ok. Po 49 (46/43) 40 cm od začátku oka volně 
uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Límec: 

Začneme na 26 ok na jehlicích č. 4 vzorem lemu volnějším vzorkem. Šipka ve střihu = směr práce. 
Pro postranní tvarování v každé následující lícové řadě za krajovým okem přidáváme 44×1 oko 
anglicky hladce = za zadní nit z příčné nitě = 70 ok. Následně pleteme ještě 20 cm rovně. 
Po 46 cm od začátku v lícové řadě upleteme 26 ok a 44 ok volně uzavřeme v rytmu vzoru. 
Otevřených 26 ok našijeme pletacím stehem na začáteční okraj. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Pro průramky si odměříme 
oboustranně podle střihu 20 (21,5/23) 25,5 cm = 52 (56/60) 66 od ramene a práci si označíme. 

Švy se sháčkují krátkými sloupky následovně: položíme díly rubem na rub a z lícové strany je 
sháčkujeme krátkými sloupky. Nejdříve sháčkujeme ramenní švy. Pak našpendlíme rukávy mezi 
označení, přičemž ukončovací řadu rukávu lehce natáhneme, abychom dosáhly uvedeného 
rozměru. Rukáv přiháčkujeme. Pak sháčkujeme oba přední a zadní díly. Následně sháčkujeme 
postranní a rukávové švy v jednom kuse. 

Límec našpendlíme podle střihu a našijeme ho matracovým stehem. 


