
2018-Z Model 16 – Dámský pletený svetr 
 
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. 
 
Obtížnost: * 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 
Chic & Warm 
Schoeller + Stahl 
75% polyakryl 
15% vlna 
10% alpaka 
délka návinu = ca. 210 m / 100 g 

02 violett 
 
 

400 g 
4 klubka 
 

500 g 
5 klubek 
 

500 g 
5 klubek 
 

 
Model lze uplést i z následující příze: 

příze barva 36/38 40/42 44/46 
Caleido 
Austermann 
85% alpaka (baby) 
15% vlna 
délka návinu = ca. 95 m / 50 g 

04 jaipur 
 

400 g 
8 klubek 
 

450 g 
9 klubek 
 

500 g 
10 klubek 
 

 
Jehlice: přímé a sada krátkých jehlic č. 5,5. 

Vzor lemu: vroubek (líc a rub stále hladce) na jehlicích č. 5,5. 

Základní vzor: (vzorek práce 14 ok a 20 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (v řadách: líc hladce, rub 
obrace, v kruhových řadách: stále hladce na jehlicích č. 5,5. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 47 (55) 61 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 3 řady vroubek. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž oboustranně necháme pro lemy krajové oko a 2 oka vroubkem běžet 
dál. 

Pro postranní tvarování v každé 2. řadě přidáváme oboustranně vedle ok vroubkem 12×1 anglicky 
hladce z příčné nitě = za zadní nit a oka pleteme základním vzorem = 71 (79) 85 ok. Pak pleteme 
přes všechna oka základním vzorem dál. Pro ramenní zkosení uzavřeme oboustranně po 60 (61) 
62 cm od začátku 3 (4) 3 oka a dále pak uzavřeme ještě v každé 2. řadě oboustranně 9 (10) 12×2 
ok. Po 70 (72) 75 cm od začátku zbylých 29 (31) 31 ok odložíme. 

Přední díl: 

Začneme na 55 (63) 69 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 3 řady vroubek. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž oboustranně necháme pro lemy krajové oko a 2 oka vroubkem běžet 
dál. 

Pro postranní tvarování v každé 2. řadě přidáváme oboustranně vedle ok vroubkem 8×1 anglicky 
hladce z příčné nitě = za zadní nit a oka pleteme základním vzorem = 71 (79) 85 ok. Pak pleteme 
přes všechna oka základním vzorem dál. Pro ramenní zkosení uzavřeme oboustranně po 60 (61) 
62 cm od začátku 3 (4) 3 oka a dále pak uzavřeme ještě v každé 2. řadě oboustranně 9 (10) 12×2 
ok. Po 70 (72) 75 cm od začátku zbylých 29 (31) 31 ok odložíme. 



Rukáv: 

Začneme na 36 ok na jehlicích č. 5,5 a pleteme vzorem lemu. Po 8 cm od začátku pokračujeme 
základním vzorem. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 10. řadě od lemu 3×1 
a pak ještě v každé další 8. řadě 5×1 (v každé 8. řadě 5×1 a pak ještě v každé 6. řadě 5×1) 
v každé 6. řadě 11×1 oko a pleteme základním vzorem = 52 (56) 58 ok.  

Pro rukávovou kouli po 47 (46) 45 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále v každé 
2. řadě uzavřeme oboustranně 8 (9) 10×2 oka. Po 55 cm od začátku zbylých 14 (14) 12 ok 
uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu 20 (21) 22 cm a místa si 
označíme. Vsadíme rukávy mezi označení. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým 
stehem, přičemž u postranních švů necháme pro rozparek oboustranně 8 cm od spodního okraje 
předního dílu nesešitých. 

Odložených 29 (31) 31 z předního a zadního dílu nabereme na kruhovou jehlici č. 5,5 = 58 (62) 62 
ok a pleteme v kruhových řadách 8 cm základním vzorem dál. Pak oka volně uzavřeme a tím se 
okraj lehce kroutí směrem ven. 


